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                                              �﷽���  

  

بین الطاھرین واللعنة والحمد � رب العالمین والصالة والسالم على المبعوث رحمـةً للعالمین وآلھ الطی        
  . لى یوم الدین الدائمة األبدیة على أعداءھم أجمعین إ

ً یدبر أمره   أن صالھم إلى الكمال بعبادتھ ووأنھ خلق الخلق لعلة إی، عندما یؤمن اإلنسان بأَن لھذا الكون خالقا
ً منھ لھدایة عباده لمـا فیھ ســعادتھم في الدنیا واآلخرة  وأنھ لم یكـلفھم لیتركھم سدى بل ، بعـث األنبیاء لطفا

فإن عـقـلھ یحتم ، إلیھ في یوم ال ریب فیھ فیثاب المطیع إلطاعتھ ویجازى المسيُء بذنبھ وما اقـترفت یداه  لیعودوا
ولكن ھذه الطاعة ألوامر المولى ونواھیھ فرع معرفة تلك ، ما أمر بھ ربُھ وترك ما زجره عـنھ  علیھ امتـثال

األوامر والنواھي فما لم یعلم اإلنسان بما كلفھ هللا سبحانھ وتعالى بھ فـان سیره إلیھ سیكون على غـیر ھـدى وال 
  . كالیفھ الشرعیة فال بد لإلنسان المكلف من معرفة ت، یزیده كثرة السیر إال بعداً 

الشریعة فقد بذل خدام ولھذا ، والعلم المتكفـّـل بھذه المھمة الشریفة ــ  بیان التكالیف الشرعیة ــ ھو علم الفقھ  
ً الستنباط األحكام الشرعیة من كنوز الكتاب الكریم ونفائس السنة  ً وتنقیبا العلماء األعالم أعمارھم المباركة بحثا

فاستنبطوا األحكام التي تنظم عالقة اإلنسان بخالقھ وھي أحكام العبادات وكذلك العقل السلیم ، و یقینیات ، الغـراء 
فإذا ما سار اإلنسان على ، أحكام المعامالت  كشـفـوا اللـثام عـن األحكام التي تنظم عالقة اإلنسان بمحیطھ وھي

 لى عباده وتحـمـل من اجـلھـا الـنـبي األعـظم صلىهللا تعالى ع ھذا الدستور المقدس والشریعة اإللھیة التي منَّ بھا
إن شاء هللا ــ ــ فإنھ  ات لتشید أركانھا وتثبیت أسسھاصنوف اآلالم والمشق نهللا علیھ وآلھ  وعـترتُھ الطاھرو

یجنِّب نفسھ سخط الجبار و، هللا اكـبر وجـنٍة عرضھا السمـاوات واألرض أعـدت للمـتـقین  سـیفوز برضوان من
  .للعصاة من خلقھ   ھاٍر سجرَ ونا

ومن ھؤالء األعالم الذین بذلوا نفوسھم الطاھرة لخدمة الدین وللفوز بمرضاة رّب العالمین سیدنا المرجع األعلى 
برسالة  إذ جاد عـلینا قلمھ الشـریف) دام ظلھ الوارف ( ـتاني آیة هللا العظمى الســید عـلي الحـسیني السیـسـ

شتاقت لنمیرھا اف، بتالئیة التي یمكن أن یتعـّرض لھا المكـلف المسائل االبیَن فـیھا أھم  المسائل المنتخبة حیث
على االلتزام بما انطوت علیھ من الذخائر متقربین  النفوس ودارت علیھا حلقات العلم  ؛ نسأل هللا تعالى أن یعیننا

  .بذلك إلیھ زلفى 

الرســالة الشریفة فإن كنت قد وفقت بعض التوفیق فمنّـة ٌ منَّ بھا شرحاً متواضعاً لھذه  وقـد حاولـت أن أكتب      
فني بھا  وإْن كنت قد أخـفقت في الوصـول إلى ما رمیُت إلیھ من إیضاح ... المولى عليَّ ونظرة ٌرحیمة ٌشرَّ

ھذا من عین  مسائـل ھـذه الرسالة الشـریفة فحسبي أنني قد حاولُت ذلك وأسـألھ بلطفـھ وكرمھ أال یـسقـط عـمـلي
  . وأرجى مأمول  مسئولرحمتھ وأن یأجر كل من سعى في أن یخرج ھذا الشرح إلى النور فإنھ أكرم 

  :وكان عملي في ھذا الشرح یتلخص في النقاط التالیة  

  

ن ینتفع من ھذا تطعت إلى ذلك سبیال ،ألنني أرجو أشرح المسألة بلغة سلسة تجنبت فیھا اللغة الفنیة ما اس – ١
  .ح عموم المقلدین ولیس طلبة العلوم الدینیة فحسب الشر

ذا دعت الضرورة لتعدد ي تساعد على تقریب المطلب دون اإلسھاب في ذلك إال إتعزیز الشرح باألمثلة الت – ٢
  .الفروض في المسألة 
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ي یضاح االصطالحات التي ترد فلفقھیة التي تصب في خدمة الشرح وإصولیة وابیان بعض القواعد األ – ٣
  .المتن بطریقة مبسطة نوعا ما تنسجم مع مرحلة الطالب الدراسیة 

جمالیة مما یسھل علیھ حفظ جرات توضیحیة تعین الطالب على اإللمام بفروض المسألة بصورة إصناعة مش -٤
  .المسألة والربط بین فروعھا 

  .في ذلك  لى بعض المصادر مما یتیح للطالب فرصة التوسع في المطلب لمن رغباإلشارة إ -٥

  

عد األصولیة والفقھیة فلست ني ذكرت في الشرح بعض اآلیات المباركة واألحادیث الشریفة وبعض القواثم إ    
  :ھداف وھي في فتواه بل ذكري لھا لعدة أ) لھ دام ظ( ن ھذه ھي المباني التي اعتمد علیھا السید المصنف ادعي إ

حادیث الشریفة العتقادي بأن ذكرھا یزید من البركة في فھم یستأنس باآلیات المباركة واأل رئالقالجعل  -١
  .المطلب 

ً  ظتّعالإل وجودھا في بعض الموارد یكون مدعاة -٢   .حكام الشرعیة للتمسك بتطبیق األ وتشجیعا

  .صولیة ة مبسطة على القواعد الفقھیة واأللتمرین الطالب في مرحلة مبكرة وبصور -٣

  .تلك القواعد  إلىحیان التي یشیر فیھا السید المصنف القاعدة في بعض األمطلب على بیان توقف فھم الل -٤

  

ذ ال ادعي لھ السالمة من ني على مواطن الضعف في شرحي ھذا إن یدلوھذا وأرجو من األساتذة الكرام أ  
ھذا  خراجأ وأخیرا أتقدم بالشكر الجزیل لكل من أعانني على) أحب أخواني إلَي من أھدى عیوبي إلَي (  العیوب

  .لكم الدعاء الشرح سائال المولى القدیر أن یأجرھم على جھودھم ویتقبل أعمالھم وأسأ

  

  

  كربالء المقدسة                                                                                       

  قرعاويرمــزي الـ                                                                                    
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  :التمھید

  

إن األحكام المنسوبة إلى الشرع منھا ما تتعلق بالعمل وتسمى فرعیة كأحكام الصالة             
الخ ومنھا ما تتعلق باالعتقاد وتسمى أصلیة و اعتقادیھ كاالعتقاد ... والصیام والبیع و النكاح 

الخ وكانت األوائل من العلماء ببركة صحبة النبي ... العتقاد بالنبوة واإلمامة بوجود هللا تعالى و ا
صلى هللا علیھ وآلھ وقرب العھد بزمانھ وسماع األخبار منھ و مشاھدة اآلثار مع قلة الوقائع 
ً وتكثیر  واالختالفات وسھولة المراجعة إلى الثقات مستغنین عن تدوین األحكام وترتیبھا أبوابا

ً وأصوالً إلى أن ظھر اختالف اآلراء والمیل إلى البدع واألھواء وكثرت الفتاوى  المسائل فروعا
األحكام وبذلوا جھدھم في تحقیق عقائد  استنباطوالواقعات فأخذ أرباب النظر واالستدالل في 

ً ، وخصوا بأجوبتھااإلسالم فأخذوا بتدوین المسائل بأدلتھا وإیراد الشبھة   وسموا العلم بھا فقھا
الفقھ األكبر واألكثرون خصوا العملیات باسم الفقھ وسموا االعتقادیات باسم علم  باسماالعتقادیات 

  .     الكالم التوحید والصفات ، أو علم 

: ( الفھم والعلم ،  وفَِقھھ أي فَِھمھ ، وتَفَقَّھ إذا طلب الفقھ فتخصص بھ قال تعالى  :الفقھ لغة 
عالٌم ، وكل عال : یَفقُھ فَقاھةً إذا صار فقیھاً وساد الفقھاء ، و رجٌل فَِقیھٌ  ، وفَقُھَ ) لیتفقھوا في الدین 

  .فھو فقیھ بذلك الشيءبشيء 

  

  .العلم باألحكام الشرعیة الفرعیة عن أدلتھا التفصیلیة : تعریف علم الفقھ 

    .ھو التشریع الصادر من هللا تعالى لتنظیم حیاة اإلنسان : المقصود بـالحكم  

  .أي األحكام المنسوبة إلى الشرع الدمحمي ، والدین اإلسالمي الحنیف: قصود بالشرعیة والم

  .ھي األحكام التي تتعلق بالعمل ولیس باالعتقاد : والمقصود بالفرعیة 

 وھي قول المعصوم( ، والسنة الشریفة ) القرآن ( الكتاب المجید : والمقصود من األدلة التفصیلیة 
  . العقل ، واإلجماع، و) وفعلھ وتقریره 

  

فعل المكلف من حیث : إن الموضوع الذي تدور حولھ مسائل علم الفقھ ھو :موضوع علم الفقھ 
  .  والترك والتخیر الفعل

  

إن الغایة من تدوین علم الفقھ وتعلیمھ وتعلمھ ھو تحصیل السعادتین والفوز : الغایة من علم الفقھ 
قوانینھ والعمل  ن الشقاوة األبدیة ، وھذا یحصل بمراعاةبالدارین الدنیویة واألخرویة والخالص م

  .بھا 
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والتكالیف الشرعیة ال . تجشمتھ على مشقة :مأخوذ من الكلفة وھي المشقة والتعب ، یقال تكلفت الشيء :  التكلیف
تي یلزم الشرعیة ال األحكامتخلو من مشقة ومن مخالفة لھوى النفس ، ولعَل ھذه ھي مناسبة أطالق التكلیف على 

  .المكلف بامتثالھا 

  ولكن ما ھي حقیقة التكلیف ؟

إن التكلیـف الشرعي ھو تشـریف من هللا سبحانھ وتعالى لإلنسان وتكریم لھ ؛ ألنھ یرمز إلى ما میّـز هللا بھ  "
ن أصناف خالفاً لغیره م، وقابلیٍة لتحمل المسؤولیة ، اإلنسان من عقٍل وقدرةٍ على بناء نفسھ والتحكم في غرائزه 

فإن أدّى اإلنسان واجب ھذا التشریف وأطاع وأمتـثـل شـّرفھ هللا ، الحیوانات ومختلف الكائنات على األرض 
وإن قّصر في ذلك وعصى كان جـدیــراً بعـقـاب هللا . وبملك ال یبلى ونعیم ال یفنى ، تعالى بعد ذلك بعظیم ثوابھ 

ولم یقم بواجب األمانة التي شـّرفـھ هللا بھا ومیـّزه عن ، ربّھ  وجھل حقَّ ، سبحانـھ وسخطـھ ؛ ألنھ ظـلم نفسھ 
إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا ( سائـر مخـلـوقـات األرض 

  ) .       ١اآلیة.. وحملھا اإلنسان

ً وعـقـالً على العاصي أن یتـوب عن معـص           یتھ ویـؤوب إلى ربھ وإذا لم یتب كان ذلك ویجـب شـرعا
والتوبة تتـلخـص في أن یندم على ما وقع منھ من ذنب ویتخذ قـراراً بالتحفـّظ وعدم تكرار . معـصیة أخـرى منھ 

  .ذلك في المستقبل 

  :شروط التكلیف 

  :للتكلیف شروط عامة وھي كما یلي 

  البلوغ : أوالً 

وعالمة البلوغ في األنثى إكمال تسع كان أم امرأة ــإال إذا بلغ  اإلنسان ــ رجالً فال یتجھ التكلیف إلى             
  :وفي الذكر أحد األمور الثالثة ، سنین ھاللیة 

  .وھي بین البطن والعورة ، نبات الشعر الخشن على العانة ) أ(  

  .خروج المني ) ب( 

ن السنة الشمسیة بأحد عشر یوماً فینبغي مراعاة ذلك السنة الھاللیة أقل م(  ٢إكمال خمس عشرة سنھ ھاللیة) جـ( 
  .) عند حساب سن التكلیف 

فغیر البالغ لیس بمكلّف ؛ ونعني بذلك أن جانب اإللزام والمسؤولیة األخرویّة ــ العقاب في اآلخرة ــ من مخالفة 
 إلىعاقب یوم القیامة ؛ نظراً فلو كذب أو ترك الصالة ال ی، أحكام هللا تعالى ال یثبت بشأن اإلنسان غیر البالغ 

  . وقوع ذلك منھ قبل بلوغھ 

  
  العـقـل : ثانیاً 
فال تكلیف . أن یكون لدیھ من الرشد ما یمكن أن یعي بھ كونھ مكلّفاً ویحس بمسؤولیة تجاه ذلك : ونقصد بھ     

  .أو األبلھ الذي ال یدرك الواضحات ؛ لبالھتھ وقصور عـقـلھ ، للمجنون 

                                                           
١

  ٧٢االحزاب 
٢

  ٣٣٠احكام الحجر ص/ المسائل المنتخبة  
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، نسان مجنوناً في حالٍة وسویاً في حالٍة أخرى ــ جنون أدواري ــ سقط عنھ التكلیف في حالة جنونھ وإذا كان اإل
.علیھ التكلیف في الحالة الثانیة ویثبت   

 
  :القدرة ثالثا  

ً إال ُوْسعَھا : ((قال هللا تعالى              فمن عجز عن الطاعة كان معذوراً وسقط عنھ )) ال یكلف هللا نفسا
ً بشيٍء وقد عجز عنھ ، تكلیف ال  أو –كالمریض یعجز عن القیام في الصالة  –سواء كان التكلیف أمراً وإلزاما

ً لشيء وقد عجز عن اجتنابھ وتركھ ــ كالغریق یعجز عن اجت ً وتحریما وقد ال یعجز بالمعنى ناب الخطرــ نھیا
ض یسقط التكلیف أیضاً حفاظاً على حیاتھ ــ كما لو ولكنَّ الطاعة تكـلّـفھ التضحیة بحیاتھ وفي ھذا الفر، الكامل 

د بالقـتـل ممن یتمكن من قتلھ لو شھد ــ ففي ھذا الفرض  كان متمكناً من الشھادة في حادثٍة إلحقاق الحق ولكنھ ُھدِّ
  :إال في حالتین تكلیف عنھ یسقط ال

إذا توفرت شروطھ وجب على أّي حال  فإن الجھاد، أن تكون تلك الطاعة مما یفرضھا الجھاد الواجب  :ألولى ا 
       .  
فإنَّ علیھ في . أن یأمره شخص قادر على قتلھ بأن یقتل مسلماً بدون حٍق ویھدّده بالقتل إذا أمتنع عن ذلك  :الثانیة 

  ." ھذه الحالة أن یطیع هللا تعالى باالمتناع عن قتل ذلك اإلنسان ولو تعرضَّ  للموت

  
  :أقسام الحكم الشرعي

 
 

شرعيلحـكـم الا  
 
 

  وضـعـي                                                               تـكـلـیـفي                          

    

  الفساد            الشرط           الصحة  لزامي                    غیر إ                                إلزامي       

الجزء              المانع                                                                                                         
        اإلباحةالوجوب            الحرمة          االستحباب      الكراھة        

  

ب الصالة ، وجوب الصوم وفاعلھ یستحق الثواب وجو: بالفعل وعدم تجویز الترك مثالھ  إلزاموھو :  الوجوب
  .وتاركھ یستحق العقاب

حرمة الكذب حرمة الغیبة ، وفاعلھ یستحق العقاب وتاركھ : إلزام بالترك وعدم تجویز الفعل مثالھ وھو  :لحرمة ا
  یستحق الثواب

ھ یستحق الثواب وتاركھ ال استحباب صالة اللیل ، وفاعل: ز للترك مثالھ وھو ترجیح للفعل مع تجوی :االستحباب 
  . یستحق العقاب

ترك قراءة سورة التوحید في جمیع الفرائض الیومیة ، : وھو ترجیح للترك مع تجویز للفعل  مثالھ  :الكراھة 
  .وتاركھ یستحق الثواب وفاعلھ ال یستحق العقاب
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یجوز الفعل ویجوز الترك على  بل) فال الفعل راجح وال الترك راجح  (وھي عدم ترجیح أحد الطرفین  :اإلباحة 
أباحة : كذلك . إباحة شرب الماء لمن لم یتوقف حفظ حیاتھ على الشرب ولیس الماء مضراً لھ : مثالھ : واء س حدٍ 

  . التنزه 

فعندما یقال الصالة صحیحة أي أن المصلي ، وھي الحكم بأن العمل مكتمل من حیث األجزاء والشرائط  :الصحة 
الخ من األجزاء وكذلك أتى بجمیع .... صالة من تكبیرة إحرام وقراءة وركوع وسجود أتى بجمیع أجزاء ال

الخ وتجنب كل ما یمنع من صحة الصالة كالقھقھة وكالم ..البدن واستقبال القبلةالشرائط من طھارة اللباس 
  الخارج عن الصالة ونحوه

یع فعندما یقال لمن یب، اء أو بعض الشرائط وھي الحكم بأن العمل غیر مكتمل أما لخلل في بعض األجز :الفساد 
النھر أن بیعھ فاسد أي أنھ أخلَّ ببعض الشرائط إذ یشترط في صحة البیع قدرة البائع على تسلیم المبیع السمك في 

لبائع أي ال یترتب علیھ أثـر البیع من انتقال الثمن ل(لنھر فاقد لھذا الشرط فبیعھ فاسدوھذا البائع للسمك في ا، 
  ) تقال المبیع للمشتري وان

  . اإلیجاب جزء العقد ، الركوع جزء الصالة : مثالھ : وھو ما یتقّوم بھ العمل  :الجزء 

كاالستقبال بالنسبة للصالة فاالستقبال یعتبر وجوده في صحة ، وھو ما یعتبر وجوده في صحة العمل  :الشرط 
  .االستقبال شرط في صحة الصالة : الصالة ولھذا یقال 

أي أن ، كالكفر بالنسبة للعبادات فیقال الكفر مانع من صحة العبادة ، ما یعتبر عدمھ في صحة العمل  :انع الم
  .فالقاتل ال یرث المقتول ، القتل مانٌع من المیراث : أو یقال . العبادة تتوقف صحتھا على عدم وجود الكفر 

  

  :منھجیة األبواب الفقھیّة

  بادات وعقود وإیقاعات وأحكام ع: سم العلماء األعالم األبواب الفقھیّة إلى أربعة أقسام ق                             

وإن كانت مرتبطة بالدنیا فتارة . أن الغایة من الحكم إذا كانت مرتبطة باآلخرة فذلك مورد العبادات : جھ ذلك وو
، واألول مورد العقود . ء من ذلك یحتاج تحققھا إلى إیجاب وقبول وأخرى إیجاب فقط وثالثة ال یحتاج إلى شي

 .والثاني مورد اإلیقاعات والثالث مورد األحكام

 

  الغایة من الحكم الشرعي                                              

 

  أو تكون مرتبطة بالدنیا                                      إما أن تكون مرتبطة باآلخرة    

  )ال یشترط فیھا قصد القربى (                    )                   د القربى یشترط فیھا قص( 

  "عبادات "        

    ال                           یحتاج إلى إیجاب وقبول                                              

  )كالبیع واإلجارة والزواج (                        

  إیجاب وقبول إلىال یحتاج               یحتاج إلى إیجاب فقط                                 "عـقود "                                  

  )باحةالذ، اإلقرار ، كاللقطة (                   )          الوقف، كالطالق (                                                                
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  ) أحـكـام(                                           )   إیقـاعـات(                                                                   

  

  

))  المعامالت (( العقود واإلیقاعات واألحكام تحت عنوان واحد وھو " :  دام ظلھ" وقد جمع السید المصنف 
  :شریفة على قسمین فكانت رسالتھ ال

وھي ما یشترط في صحتھا قصد القربى ــ أي المكلف یؤدي العمل امتثاالً ألمر هللا تعالى ــ فتناول فیھا :  العبادات
والخمس ، واألمر بالمعروف والنھي عن ،والزكاة ، والحج ، صیام وال، شطراً من أحكام الطھارة والصالة 

   المنكر 

وال یشترط في صحتھا قصد تي تنظم حیاة اإلنسان مع سائر األفراد ومحیطھ العام وھي األحكام ال: المعامالت 
وضم إلیھا  شطراً من أحكامھا" دام ظلھ " وقد تناول المصنف . العقود واإلیقاعات واألحكام  :تشمل  القربى و

  .ملحقاً بمستحدثات المسائل 
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    التقلید                           

  

أنَّ هللا سبحـانھ وتعالى قـد كـلّفـھ بمجمـوعـة من التكالیف ) اإلنسان البالغ العاقـل(بعـد أن یعـلم المكـلـف         
وحیث أن االمتثال البد أن ، فإن عقلھُ یوجب علیھ أن یمتثل تلك التكالیف )  الواجبات والمحرمات( اإللـزامیة 

ً بمعرفة تلك التكالیف  علیھ  تعالى عمل بما فرضھ هللا ھلیتأكد المكلف أن) ن العمل فرع العلم أل( یكون مسبـوقـا
  :          على وفق الضوابط الشرعیة فالبد لھ من أن یسلك أحد الطرق التالیة لمعرفة التكالیف اإللزامیة 

  :الیقین التفصیلي بالتكلیف ــ ١

" أنني متیقن من إن الصالة واجبة : " ما أقول مثالً فعند،ھو العلم الذي ال یشوبھ احتمال مخالف : ویقصد بالیقین 
أن الصالة واجبة وال أحتمل عدم وجوبھا أبداً بأي نسبة حتى وإن كانت نسبة % ١٠٠فھذا یعني أنني اعلم بدرجة 

  .ضئیلة 

ول أنا اعلم فمثالً عندما أق. ھو العلم الذي لیس فیھ أي شك أو تردید في قبال العلم اإلجمالي : والمراد بالتفصیلي 
بنجاسة أحد اإلناءین ولكنني ال أدري بالضبط ھل إن اإلناء األبیض ھو النجس أم اإلناء األسود ھو النجس فھذه 

، یطلق علیھا العلم اإلجمالي )) علمي بالنجاسة وترددي أن النجس ھل ھو اإلناء األبیض أو االناء األسود (( الحالة 
أما إذا قلت أنا أعلم أن اإلناء األسود نجس قطعاً واإلناء األبیض طاھر  .شك فالعلم اإلجمالي ھو علٌم فیھ تردد و

  .قطعاً فھذه الحالة یعبر عنھا بالعلم التفصیلي أي علم لیس فیھ أي تردد أو شك 

أي معرفة التكالیف اإللزامیة جمیعھا بما (ال تؤدي الغرض ))أي الیقین التفصیلي بالتكلیف (( ولكن ھذه الطریقة 
ألن التكالیف التي نتیقن بھا تفصیالً ھي التكالیف ) ألن یكون العمل مطابق للضوابط الشرعیة  یكفي

ً ١الضروریة ً بھا دون الحاجة (( غالبا أي القضایا التي ال تحتاج إلى دلیل إلثباتھا والتي یتیقن المسلمون جمیعا
فالمسلمون جمیعاً یعلمون )) الخ ..... .إلقامة الدلیل كوجوب الصالة والصوم والحج وحرمة الكذب وقتل النفس 

ً عن الصالة أنھا واجبة أو لیست واجبة ولھذا یقال أن قضیة  " أن الصالة واجبة وال یحتاجون أن یسالوا عالما
  .من ضروریات الدین اإلسالمي " الصالة واجبة 

تعالى بھا أن یعلم أن الصالة واجبة  فھل یكتفي المسلم إذا  أراد أن یؤدي الصالة مثالً بحسب الطریقة التي أمر هللا
  !وأن صالة الصبح مثالً ركعتان فقط ھل یكفي ھذا المقدار من العلم ألداء صالة صحیحة ؟

كالوقت واالستقبال (( وفیھا شرائط ،  ))كالركوع والسجود والقراءة  ((كال ألن الصالة فیھا أجزاء : الجواب 
 أحكاموھذه األمور جمیعھا تشتمل على )) كالقھقھة والكالم (( لصالة ، وفیھا موانع من صحة ا)) وطھارة الثیاب 

الیقین التفصیلي (( غیر معلومة بالعلم التفصیلي للمكلف فالبد لھ من تحصیل العلم بھا بطرق أخرى غیر طریقة 
  .)) بالتكلیف 

  .وھو استنباط الحكم الشرعي من مداركھ المقررة  :االجتھاد  - ٢
  :عریف بیان مفردات الت  

  بفھمھ استخرج الفقھ الباطن: استنبط الفقیھُ الحكَم ،  استخرجھ بعد خفاءٍ : استنبط الشيء:٤٠االستـنـبـاط

                                                           
١

باب زیارة سواء كانت من ضروریات الدین كوجوب الصالة والصوم والحج أو من ضروریات المذھب كوجوب الخمس في االرباح اوأستح. 
  .األمام الحسین علیة السالم مثال 
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  . ١واجتھاده                            
الكتاب قیھ في استخراج الحكم الشرعي وھو  لیھ الفوھو الدلیل الذي یستند أ" :َمْدَرك " المدارك جمُع  :مداركھ 

  .والعقل واإلجماع )) كالم المعصوم وفعلھ وتقریره (( د والسنَّة المطھَّرة وتشمل المجی

أي األدلة التي تقرر في علم أصول الفقھ أنھا حجة یستطیع الفقیھ االعتماد علیھا في استخراج الحكم : المقررة 
لفقیھ أن یعتمد علیھا في استخراج ألبعاد األدلة التي ال تكون حجة وال یستطیع ا) المقررة  (وھذا القید ، الشرعي 

  .األحكام الشرعیة كالقیاس الشرعي واالستحسان مما یعتمد علیھ علماء العامة في فقھھم 

بواسطة الرجوع إلى األدلة " غیر المعلومة عند الناس " ھو استخراج األحكام الشرعیة الخفیّة : وعلیھ فاالجتھاد 
والسنّة ) القرآن ( االعتماد علیھا في استخراج الحكم الشرعي وھي التي تقرر في علم األصول إنھا حجة یجوز 

  .والعقل واإلجماع 

فإذا قام شخص واستطاع استنباط األحكام الشرعیة التي یحتاجھا  ٢وعملیة االجتھاد ھذه من الواجبات الكفائیة
  .المسلمون للقیام بواجباتھم الشرعیة سقط الوجوب عن باقي المكلفین 

كانت لھ القدرة على االجتھاد ومعرفة األحكام الشرعیة من خاللھ فھو أفضل الطرق لمعرفة التكالیف فالمكلف إذا 
اإللزامیة ولكن ھذه الطریقة غیر متیسرة لجمیع الناس ألنھا تحتاج إلى وقت وجھد كبیرین فالمجتھد یقضي شطراً 

حتى تحصل لدیھ ملكة االجتھاد وھذا قد یستغرق  كبیراً من حیاتھ متفرغاً لدراسة العلوم اللغویة والعقلیة والشرعیة
ثم أنھ لیس كل من درس ھذه العلوم تحصل لھ ملكة االجتھاد . سنوات طویلة قد تصل إلى عشرین أو ثالثین سنة 

ولھذا فقد رّخَص الشارع للمكلف أن یسلك طرق أخرى غیر االجتھاد لمعرفة التكالیف اإللزامیة وھي التقلید . 
  .واالحتیاط 

  

  :التقلید  – ٣

في " حمالة السیف " فیقال تقلّـدَ السیف أي ألقى حمالتھ  ، بمعنى جعل الشخص أو غیره ذا قالدة : التقلید لغةً 
  .أي جعلھا قالدة لھ" قلدھا رسول هللا علیاً : " وفي حدیث الخالفة ، عنقھ 

ھو كل شخص لم یبلغ " عاتقھ فالعامي أنھ یجعل أعمالھ على رقبة المجتھد و: فمعنى إن العامي یقلد المجتھد  
ً لألحكام التي یستنبطھا المجتھد " درجة االجتھاد  فالمجتھد ھو من یتحمل مسؤولیة استنباط الحكم ، فیعمل طبقا

الشرعي أمام هللا سبحانھ وتعالى أما مسؤولیة المقـلّد فتنحصر في التطبیق التام لألحكام التي یستنبطھا المجتھد 
  " .المقلّـد " في حق المكلف ٣ھ حجةالذي یكون قول

ھو المجتھد الجامع لشرائط التقلید ولیس أي مجتھد یكون قولھ : والمجتھد الذي یكون قولھ حجة في حق المكلف 
وتفصیل ھذه الشرائط واألحكام المتعلقة بھا ستأتي إن شاء هللا تعالى في طیات بحث التقلید . حجة في حق المكلف 

  .ن ھو المجتھد الذي یكون قولھ حجة في حقھ ھذا فیعلم المكلف م

                                                           
١
  .٧٨٦المنجد .
٢

فإن رد السالم واجب كفائي أي إذا سلم شخص ، رد السالم : وھو الواجب الذي یسقط بفعل الغیر ولكنھ إذا لم یقم بھ أحد أُثم الجمیع مثالھ : الواجب الكفائي . 
لكن إذا رد أحد أفراد المجموعة سقط وجوب الرد عن باقي ،عة أن یردوا السالم بالوجوب الكفائي على مجموعة من المسلمین فإنھ یجب على كل أفراد المجمو

  .افراد المجموعة وإن لم یرد أي شخص من المجموعة أستحق جمیع األفراد العقاب ألنھم آثمون بعدم الرد 
٣

  : بمعنى التنجیزوالتعذیر : الحجة . 

 .جوب شيء فیجب على المكلف فعلھ وإذا قال بحرمة شيء فیجب على المكلف اجتنابھ بمعنى أن المجتھد إذا قال بو :فالتنجیز

المجتھد وكذلك فتعني أن المجتھد إذا استنبط حكماً وكان مخالفاً للحكم الواقعي الذي یعلمھ هللا سبحانھ وتعالى ولم یصل إلیھ المجتھد باجتھاده فأن : عذریة مأما ال
في ھذه المخالفة فال یستحق العقاب ألن المجتھد بذل جھده لمعرفة الحكم الشرعي ولم یعرفھ بالشكل الصحیح والمقلد یجوز لھ  الشخص الذي قلده یكون معذوراً 

  تقلیده
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لمعرفة األحكام الشرعیة ھي من أفضل الطرق و أسھلھا بالنسبة للمكلف الذي ال یستطیع أن ) التقلید ( وطریقة 
وھي طریقة موافقة لحكم العقل إذ طریقة العقالء جمیعاً ھي رجوع الجاھل بالشيء للعالم بھ . یبلغ درجة االجتھاد 

والجاھل باألحكام ، الجاھل بقضیة تشخیص المرض وعالجھ یرجع إلى العالم بھا وھو الطبیب  فالمریض، 
المدنیة للدولة یرجع إلى العالم بھا وھو المحامي وھكذا في جمیع األمور ألنھ ال یتسنى لإلنسان أن یكون عالماً 

ـیھ وھو جاھـل في أمور أخرى بكل شيء بل كل إنسان ھو عالم في مجال عملھ واختصاصھ وترجع الناس إلیھ ف
فكذلك غیر المجتھد إذا احتاج إلى معرفة حكم شرعي فھو یرجع إلى . یرجع إلى العالمیـن بھا عـنـد الحاجـة 

العالم المختص باألحكام الشرعـیة واستنباطھـا وھو المجـتھد الجامع للشرائط فـیأخـذ الحكم الشرعي عنھ دون أن 
ریض یـأخـذ وصفة الطـبیب دون أن یسألھ عن كیفیة تشخیصھ للمرض وھذه العملیة یسألھ عن الدلیل كما أن الم

  .  )التقلید  (ھي ما یعبر عنھا بـ 

:                               على قسمین ))تقلیده  ((ثم أنَّ المقلد الذي یرجع إلى المجتھد ألخذ الحكم الشرعي عنھ 
        

 .ة معرفة بأدلة األحكام الشرعیة وھم اغلب المقلدین شخص لیس لدیھ أیّ إما أن یكون ال .١
شخص لدیھ قدر من معرفة أدلة األحكام الشرعیة فھو درس ھذه العلوم الشرعیة وقد یكون وصل أو یكون ال .٢

ولكنھ لم یصل بعد إلى ملكة االجتھاد أي لم یتمكن بعد من استنباط " كطلبة البحث الخارج " مرتبة جیدة فیھا 
الشخص یجب علیھ التقلید أیضاً ما لم یكن فھذا " العقل واإلجماع ، السنة ، الكتاب " ي من األدلة الحكم الشرع

 .محتاطاً 

ویكفي في التقلید أن یكون عمل المكلف مطابق لفتوى المجتھد الذي یجب على المكلف تقلیده ما لم یكن مجتھداً أو 
  .محتاطاً 

جتھد الجامع للشرائط الذي یجب علیھ تقلیده ولكن كانت صالتھ ھذه فلو صلى المكلف مثالً بدون الرجوع إلى الم
مطابقة للطریقة التي یفتي بھا المجتھد الذي یجب علیھ تقلیده فإن مجّرد المطابقة ھذه تكفي ألن نقول أن ھذا 

  وى المجتھدفي عملھ إلى فت) مستنداً ( أن یكون المقلد " دام ظلھ " فال یشترط المصنف . المكلف مقلّد للمجتھد 

  وكذلك لم یشترط  )بمعنى أنھ إذا أراد أن یعمل عمالً فإنھ یرجع إلى المجتھد أو إلى رسالتھ ویعمل وفق رأیھ ( 

  . )بمعنى أن المكلف یكون لدیھ التزام نفسي أنھ كلما أراد العمل فإنھ یعود للمجتھد لمعرفة رأیھ الفقھي في ذلك العمل  ( " االلتزام " 

ولكن صادف ، في عملھ إلى فتوى المجتھد  مستنداً بفتوى المجتھد ولم یكن  ملتزماً حتى لو لم یكن بل إن المكلف 
  .أّن عملھ مطابق لفتوى المجتھد الذي یجب علیھ تقلیده فإنھ یعتبر مقلّد لذلك المجتھد 

أتي في في التقلید بصورة عامة ولكنھ یستثنى من ذلك صورة خاصة ست" دام ظلھ " ھذا ھو رأي المصنف 
) أي لكي ینطبق على المكلف أنھ مقلد للمجتھد ( فإنھ في بعض الفروض تلك المسألة یشترط في صدق التقلید ١٤المسألة 

  .االلتزام بفتوى المجتھد وال تكفي مجرد المطابقة وسیأتي تفصیل الكالم عنھا في تلك المسألة إن شاء هللا تعالى 

  

                          

  .قن معھ ببراءة الذمة من الواقع المجھول یھو العمل الذي یت :ط االحتیا- ٤

فلو أن المكلف أحتمل وجوب : أن یأتي المكلف بما یحتمل وجوبھ ویترك ما یحتمل حرمتھ : فاالحتیاط ھو      
المكلف وإن أحتمل بأن التدخین حرام فإنھ یتركھ وبھذا فإن ، مثالً في الصالة فإنھ یأتي بھا ١جلسة االستراحة 

                                                           
١

ھر والعصر كالركعة األولى من كل صالة والركعة الثالثة من صلوات الظ. ھي الجلسة بعد السجدة الثانیة في الركعة التي لیس فیھا تشھد : جلسة االستراحة . 
 .والعشاء 
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ففي المـثـال ــ حكم جـلسـة االستراحـة ــ  ألنھ ال یعلم أنھا  (یتیقن أن ذمتھ برأت من الحكم الواقعي الذي یحتملھ 
ً أو لیست واجبة  ولكنھ بأدائھ لجلسة  )وــ حكم التدخین ــ  ألنھ ال یعلم أن التدخین حرام أو ال ، واجبة واقعا

لو كانت واجبة واقـعـاً فـقـد أداھـا ولـو لـم تكن واجبة لم یكن علیھ شيء إذا  االستراحة یتیقن أن ذمتھ برأت ألنھا
وكذلك في قضیة التدخین كذلك یتیقن أن ،   )أي برجاء أن تكون مطلوبة عند الشارع  ( أداھا بنیة رجاء المطلوبیة

ً ذمتھ قد برأت ألن التدخین لو كان حرام قد تركھ وإن لم یكن حراماً فلیس  فھو) أي في علم هللا تعالى (في الواقع  ا
  .علیھ شيء 

أن االحتیاط ھو العمل الذي یتیقن معھ المكلف ببراءة ذمتھ من الحكم " : دام ظلھ " وبھذا یتضح قول المصنف 
  . الواقعي الذي یجھلھ 

: حتیاط النسبي وھذا االحتیاط بھذه الكیفیة یعبر عنھ باالحتیاط المطلق وھناك نوع آخر من االحتیاط یعبر عنھ باال
  ١ومثالھ أن یحتاط المكلف بین فتاوى مجتھدین یعلم أجماالً بأن أحدھما ھو األعلم

" مثالً قبل الصالة والمجتھد خالد یفتي باستحباب " اإلقامة " فلو وجد المكلف أن المجتھد زید یفتي بوجوب        
أعلم الموجودین من المجتھدین ففي ھذه الحالة ) لداً إما زیداً أو خا( قبل الصالة وھو یعلم أن أحدھما " اإلقامة 

أن یأتي اإلقامة ألنّھُ إذا كان قول زید ھو المطابق  ٢االحتیاط في ھذه الحالة یقتضي، یحتاط المكلف بین قولیھما 
ً للواقع وإن كان قول خالد ھو المطابق للواقع فإن) إتیانھ باإلقامة(للواقع فإنھ عمل المكلف  عملھ  یكون موافقا

ً للواقع مع مراعاة أن یكون إتیانھ لإلقامة بنیة رجاء المطلوبیة " اإلتیان باإلقامة " فأن عمل  .ال یكون مخالفا
ومعھ یتیقن المكلف من براءة ذمتھ من الحكم الواقعي المجھول وھو  ، المكلف ھذا یعبر عنھ باالحتیاط النسبي

حكم جلسة االستراحة فال یكون حكمھا معلوماً بالنسبة للمكلف حكم جلسة االستراحة فبعد اختالف زید وخالد في 
ألن أحدھما یقول بأنھا واجبة واآلخر یقول بأنھا مستحبة وال یعقل أن یكون الشيء الواحد واجباً ومستحباً في نفس 

٣الوقت
هللا تعالى أما  والبد أن یكون لھا حكم واقعي واحد في علم) ألن الواجب ال یجوز تركھ والمستحب یجوز تركھ (  

الوجوب أو االستحباب ھذا الحكم مجھول بالنسبة للمكلف فلو عمل باالحتیاط فسوف یتأكد من براءة ذمتھ تجاه 
  .ذلك الحكم 

ولكن ھذا االحتیاط ال یكون . فاالحتیاط ھو الطریق الرابع الذي بواسطتھ یحرز المكلف امتثال التكالیف اإللزامیة 
ولكافة المكلفین فقد یكون االحتیاط متعذراً في بعض األحوال ، وقد ال یسع المكلف  متیسراً في جمیع األحوال

  :تمیز مورد االحتیاط وما یقتضیھ االحتیاط في أحوال أخرى ، فمثالً 

 : مثال تعذر االحتیاط

متھا ففي فھو یحتمل وجوبھا ویحتمل حر، لو شك المكلف في صالة الجمعة مثالً أنھا واجبة أو محّرمة           
أن یفعل كل ما یحتمل وجوبھ ویترك كل ما یحتمل : (ھذه الحالة االحتیاط مستحیل ألننا قلنا أن االحتیاط ھو

ولو ،وفي ھذه الحالة فالمكلف لو ترك صالة الجمعة فعملھ مخالف لالحتیاط ألنھا یحتمل أن تكون واجبة ) حرمتھ
  .تكون محرمة  أنحتمل صلى الجمعة فان عملھ أیضا مخالف لالحتیاط ألنھا ی

                                                           
١

ھو أعلم من باقي المجتھدین ولكنھ ال یعلم أن زیداً ھو األعلم أم أن خالداً ھو األعلم فالمكلف ھنا لدیھ علم بأن أحدھما ھو  اً أو خالد اً فھو یقطع مثالً أن زید. 
  .الحالة یعبر عنھا بالعلم اإلجمالي بأن أحدھم ھو األعلم األعلم وال یحتمل أعلمیة غیرھما ولدیھ شك وتردید أن زید أعلم من خالد أو بالعكس وھذه 

 
٢

 .إن شاء هللا تعالى ) أقسام االحتیاط ( عن الحالة األخرى وسنبین ذلك في ألن االحتیاط في كل حالة معینة یقتضي أمراً یختلف . 

٣
عالقة تضاد أي ال یجتمع حكمان على شيء واحد في وقت ) اإلباحة ، الكراھة ، االستحباب ، الحرمة ، الوجوب ( وذلك ألن العالقة بین األحكام الشرعیة .

على شيء واحد في وقت واحد فال یمكن أن یكون الشيء ھو ابیض وھو أسود في وقت واحد كذلك ) وھما ضدان ( واحد مطلقاً كما ال یجتمع السواد والبیاض 
وھكذا باقي األحكام الشرعیة سواء كانت تكلیفیة أو ) حرام ومكروه في وقت واحد یكون ( أو ) حرام وواجب في وقت واحد ( ال یمكن أن یكون الشيء 

 وضعیة



14 
 

ألن المكلف في النھایة إما أن یصلي صالة الجمعة أو ال یصلیھا وال " متعذر " ففي ھذا المثال االحتیاط مستحیل  
ففي ھذه الحالة یجب على المكلف إما أن یجتھد في . اختیار ثالث لھ وكل من الصالة وعدمھا مخالف لالحتیاط 

  . ة االجتھاد أو یقلد مجتھداً في ھذه المسألة ھذه المسألة إذا كان ممن بلغ درج

 :  مثال تعسر معرفة االحتیاط

لو شك المكلف في صالة الظھر یوم الجمعة أن قراءة الحمد والسورة في الركعة األولى والثانیة الواجب فیھا   
  ھو الجھر أم اإلخفات ؟ 

یھا مرتین فیقرأھما باإلخفات تارةً وبالجھر تارة فإنَّ مقتضى االحتیاط في ھذه الحالة أن یكرر القراءة ف       
ً في أحداھما القراءة المأمور بھا وفي الثانیة قراءة الحمد والسورة بعنوان القرآنیة  أي ینوي أن یقرأ  (أخرى ناویا

. الة وذلك لجواز قراءة القرآن في الصالة في أي موضع منھا وال تعد قراءة القران منافیة للص ) قرآناً في الصالة
  . فھذا االحتیاط بھذه الكیفیة وبھذه النیة قد ال یكون متیسراً لكثیر من المكلفین

فإن كان المكلف : ففي ھذه الحالة االحتیاط غیر متعذر بل ھو ممكن ولكن المكلف قد ال یعرف طریقة االحتیاط 
لم یكن قادراً على معرفة االحتیاط قادراً على معرفة طریقة االحتیاط تخیر بین العمل باالحتیاط أو التقلید وإن 
  . فیجب علیھ التقلید ألن معرفة التكلیف اإللزامي حینئذ تكون منحصرة بالتقلید 

  

  : ) ١(مـسـألـة 

ا عملیة استنباط إنَّ القدرة على االجتھاد التي تحصل للمجتھد بعد دراستھ للعلوم التي تتوقف علیھ//الـشـرح 
أخرى طلقة شاملة لجمیع األبواب الفقھیة من باب التقلید إلى باب الدیات وتارة تارة تكون م،  األحكام الشرعیة

تكون مختصة بباٍب أو ببعض أبواب الفقھ فمثالً قد یكون قادراً على االستنباط في باب المعامالت لقلة الروایات 
مة وھي واضحة لدیھ التي وردت في المعامالت وعدم توقف االستنباط فیھا إال على مجموعة من القواعد العا

وقد یكون العكس بأن یكون . ویعجز عن االستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فیھا من األحادیث المتعارضة 
على االستنباط في  اً وقد یكون قادر. على االستنباط في العبادات غیر قادر على االستنباط في المعامالت  اً قادر

  :ھ فالمجتھد صنفان یوعل. ط دون غیرھا أحد أبواب العبادات مثالً كالصالة فق

  .وھو من یتمكن من االستنباط في جمیع أبواب الفقھ  :المجتھد المطلق 

وھو من لم یتمكن من االستنباط في جمیع أبواب الفقھ بل ھو قادر على االستنباط في بعض :المجتھد المتجزئ  
  .األبواب دون البعض اآلخر 

  : حكم كّلِ من الصنفین 

فیجب علیھ العمل باجتھاده ألنھ قادر على استنباط جمیع المسائل الفقھیة التي یحتاجھا : أما المجتھد المطلق        
أو یعمل باالحتیاط ألن االحتیاط حسن على كل األحوال وھو طریق یتأكد معھ ببراءة ذمتھ وھو ، عند العمل 

. ن من االحتیاط وعرف موارده جاز لھ العمل بھ وغیر العالم فكل من تمك) المجتھد ( طریق مشترك بین العالم 
    والحال أن المجتھد المطلق عالم فال تشملھ ، وال یجوز لھ التقلید ألن التقلید وظیفة الجاھل بالرجوع إلى العالم 

) رجوع العالم إلى العالم ( إذ لو رجع إلى غیره من العلماء لكان من باب ) . قاعدة رجوع الجاھل إلى العالم ( 
  . وال یوجد دلیل على جواز ذلك 

فإنھ في األبواب والمسائل التي یكون قادراً فیھا على االجتھاد واستنباط الحكم الشرعي : أما المجتھد المتجزئ 
یجب علیھ العمل باجتھاده أو العمل باالحتیاط وال یجوز لھ التقلید في ھذه المسائل ألنھ عالم فیھا والعالم ال یجوز 

  . لى عالم آخر فیما یعلمھ لھ الرجوع إ
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أما األبواب والمسائل التي ال یكون قادراً على االستنباط فیھا فھو مخیر بین الرجوع إلى عالم آخر وتقلیده ألنھ 
  .جاھل في ھذه المسائل والجاھل یجوز لھ الرجوع إلى العالم وبین االحتیاط 

  

  

  : مخطط المسألة 

    المجتھد           

   

  متجزئ        مطلق                  

  بین العمل باجتھاده مخیر       

یكون قادراً                  ال یكون                     المسائل التي  المسائل التي          یجوز لھ التقلید الو باالحتیاطأو العمل 

  فیھا على االستنباط                        تنباط                لى االسع قادراً  فیھا                                                 

    

  مخیر بین الرجوع إلى  العمل باجتھاده                       مخیر بین                                              

  مجتھد آخر ویقلده                أو العمل باالحتیاط                                                 

  أو العمل باالحتیاط      وال یجوز لھ التقلید                                                                         

  

  : )٢(مـسـألـة 

ھناك ومسألة  ١٤٦٣في رسالة المسائل المنتخبة بلغ " دام ظلھ " إن المسائل الفقھیة التي ذكرھا المصنف   //الشرح 
  فھل یجب على المكلف تعلم جمیع ھذه المسائل ؟رى ذكرت في كتب فقھیة أخرى ، مسائل فقھیة أخ

ي أ(بالنسبة إلى شخص وغیر ابتالئي ) أي یكلف بامتثالھ الشخص  (أن ھذه المسائل قد تكون بعضھا ابتالئي:  الجواب

مثالً إبتالئیة بالنسبة للمرأة فیجب علیھا تعلمھا فمسائل الحیض والنفاس ، بالنسبة إلى شخص آخر )ال یكلف بامتثالھ 
وھكذا لو كانت . لكي ال تقع في مخالفة الحكم الشرعي ولكنھا غیر إبتالئیة بالنسبة للرجل فال یجب علیھ تعلمھا 

من النساء فلو كانت ھند شابة في مقتبل العمر فإن " لھند " ھناك مسألة في الحیض مثالً غیر إبتالئیة بالنسبة 
كذلك من لم یعمل في . سائل الحیض المختصة بالیائسة غیر إبتالئیة بالنسبة لھا فال یجب علیھا تعلمھا اآلن م

الخ ألنھا مسائل غیر .... مجال الطب مثالً ال یجب علیھ أن یتعلم المسائل المختصة بالطب كالتشریح والترقیع 
كالشك في عدد الركعات مثالً فلو تیقن المكلف أنھ ال  وكذلك مسائل الشك والسھو. إبتالئیة بالنسبة لغیر الطبیب 

یبتلى بھا فال یجب علیھ تعلمھا أما إذا أحتمل وقوعھ في الشك مثالً فیجب علیھ تعلم أحكام الشك وكذلك لو أنحصر 
شكھ بنوع خاص من الشكوك كما لو أنحصر شكھ بالشك في الركعات بین الركعة الثانیة والثالثة مثالً وجب علیھ 

  . تعلم مسألة ھذا الشك بالذات 

عن امتثالھا شرعاً یجب علیھ تعلمھا فھو غیر  مسئوالوعلیھ فكل مسألة یمكن أن یبتلى بھا المكلف ویكون          
معذور في ترك التعلم إذا كان التعلم ممكناً كما ھو األعم األغلب وال ینحصر التعلم في دراسة المسألة في الحوزة 

وسیلة یتمكن فیھا المكلف من معرفة األحكام الشرعیة التي یجب علیھ امتثالھا كسؤال العالم نفسھ العلمیة بل بكل 
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أما المسائل التي ال یحتمل . أو مكتب العالم أو طلبة العلم الموثوق بھم أو من وسائل األعالم بشرط الوثوق بھا 
  .المكلف أنھ یبتلى بھا فال یجب علیھ تعلمھا 

  

 : )٣(مـسـألـة 

ذكرنا في ما تقدم أن المكلف یجب علیھ إحراز امتثال التكالیف اإللزامیة بأحد طرق ثالثة فإما أن یكون // شرح ال
الخ من الواجبات الشرعیة .....ولكن لو أن المكلف صلّى وصام وحج ، مجتھداً أو یكون مقلداً أو یعمل باالحتیاط 

ولم یعمل باالحتیاط فھل أن أعمالھ ھذه صحیحة بمعنى أنھ ولم یكن ھذا المكلف مجتھداً وكذلك لم یقلد مجتھداً 
كما لو انتھى وقت  ((بھا وال تجب علیھ إعادة أعمالھ في الوقت أو قضائھا إذا انتھى وقتھا ١یمكن أن یجتزئ

  أم ال یجب علیھ ذلك ؟)) الصالة أو وقت الحج مثالً 

 :واب ـالج

) ٥(تقلید وال احتیاط لھ صورتان أحداھما ستأتي في المسألة  أن المكلف الذي یعمل بال اجتھاد وال           
فتارة یعمل المكلف بدون تقلید مطلقاً كما ھو حال كثیر من الناس الذین ال : والثانیة ما نتكلم عنھا في ھذه المسألة 

  . أنھ عمل بال تقلید مثالً فھذا أیضاً یصدق علیھ  بمجتھدیعلمون ما ھو التقلید أصالً وتارة یقلد المكلف شخصاً لیس 

التفاتھ في زمان ( لفتوى المجتھد الذي یجب علیھ تقلیده " مطابقة " أن أعمالھ السابقة كانت موافقة )ُعِلَم (فإذا أُْحِرَز  

٢وجوب التقلید على المكلف الذي لم یكن مجتھداً أو محتاطاً ولیس لفتوى المجتھد في زمان العمل إلى
 (.  

وكذلك لو حصل لھ ما ھو بحكم العلم . بأعمالھ السابقة وال یجب علیھ إعادتھا " یجتزئ  "فإنھ یمكنھ أن یكتفي 
وھو أن یعلم أن المخالفة التي صدرت منھ ال تبطل العمل على رأي المجتھد الحالي الذي یجب علیھ تقلیده فعالً كما لو  (بالموافقة

ففي ھذه الحالة فإنھ ) -الظھرین  - ة  یَّ یجھر في الصالة االخفات أو كان – ینالعشاءالصبح و –ة كان یخفت في الصالة الجھریَّ 
وأن علم أن عملھ كان مخالفاً لفتوى من یجب علیھ تقلیده فعالً ولكن ألن ھذه المخالفة حكمھا حكم الموافقة أي ال 

، وسیأتي بیان تبطل العمل عند صدورھا من الجاھل المقّصر فإنھ یجتزئ بأعمالھ السابقة وال تجب علیھ اإلعادة 
  . إن شاء هللا تعالى  ١١أكثر لموارد المخالفة التي ھي بحكم الموافقة في المسألة 

أما لو لم یتأكد أن أعمالھ السابقة موافقة لفتوى من یجب علیھ تقلیده فعالً كما تقدم تفصیلھ فال یجوز لھ االكتفاء بھا 
 .ضائھا إذا كان وقتھا قد انتھى بل یجب علیھ إعادتھا إذا كان وقتھا لم ینتھي بعد أو ق

  

 :  )٤(مـسـألـة 
 : طرق حصول المكلف على فتوى المجتھد الذي یجب علیھ تقلیده ھي   //الشرح 

  .في درس المجتھد وسمع الفتوى منھ  اً أن یسمع حكم المسألة من المجتھد نفسھ كما لو كان حاضر -١
 
ً أي ال ی(  أن یخبره بفتوى المجتھد شخصان عادالن-٢ فإخبار العادلین حجة یمكن  )تركان واجباً وال یفعالن محرما

ال یكذب في  (بل لو أخبره بفتوى المجتھد شخص واحد وكان ھذا الشخص ثقة . للمكلف االعتماد على إخبارھما 
ا فقد ثبت أن قول الشخص الثقة حجةً في الشرع فیجوز االعتماد على أخباره والعمل بالفتوى الذي ینقلھ )أخباره 

                                                           
١

فعمل المكلف من صالة وصوم ، وھو الكفایة واإلغناء فحینما یقال أجزاء فعل عن فعل آخر فھو یعني أنَّھ أغنى عنھ : وھو مأخوذ من األجزاء : االجتزاء . 
عادة أي إذا كان المكلف یستطیع أن یكتفي بما أتى بھ من صالة مثالً فال یحتاج إلى إعادتھا یقال لھذا المكلف بأنھ إجتزاء ونحوھما إذا كان یغني المكلف عن اإل

  ) ٣٧صـــ ١المعجم األصولي بتصرف ج. (بصالتھ 
٢
لمكلف في السنة الثالثة إلى وجوب التقلید وكان ثم التفت ا) زید ( وقع في السنة األولى وكان المجتھد األعلم حینھا ) الصالة ونحوھا ( فلو كان العمل .

ھو المجتھد الذي یجب علیھ تقلیده ) دمحم(فالمجتھد . یجوز لھ اإلجتزاء بھا ) دمحم ( فإذا كانت صالتھ مطابقة لفتوى ) دمحم (المجتھد األعلم في السنة الثالثة ھو 
 .فعالً في زمن التفاتھ لوجوب التقلید 
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فنقلھ ال یمكن للمكلف االعتماد علیھ ألن نقلھ ال یكون ) أي لیس صدوقاً ( أما إذا لم یكن المخبر ثقة . عن المجتھد 
ة   .١حجَّ

 
َن فیھ المجتھد فتاواه الفقھیة مثل المسائل المنتخبة أو  ((أن یرجع إلى الرسالة العملیة -٣ وھي الكتاب الذي دوَّ

وھو الظن العالي الذي تطمئن معھ النفس " أن یحصل للمكلف االطمئنان  بشرط ))منھاج الصالحین وغیرھما
بأن ھذه الرسالة صحیحة من حیث إسنادھا إلى المجتھد فلو كان غالف الرسالة أو ما یشیر إلى أنھا " وتسكن 

ً فتوى المجتھد  ابھ في طریقة االطمئنان بأن ھذه الرسالة للمجتھد، خصوصاً أّن الرسائل العملیة تتشیحصل  ال تآلفا
أن ھذه الرسالة للمجتھد الذي یقلده فسوف یحصل ) طلبة العلم ( تبویبھا وترتیب المسائل فإذا  أخبره أھل الخبرة 
  .لھ االطمئنان بنسبة ھذه الرسالة إلى مرجع تقلیده 

خطاء وكذلك یجب أن یحصل لھ االطمئنان بصحة ما تتضمنھ الرسالة فالبد أن یطمئن بأنھا خالیة من األ 
المطبعیة ألن الخطأ المطبعي في كثیر من األحیان یلزم منھ تغیُّر الفتوى فعلى المكلف أن یختار النسخة 
المصححة المنقحة الصادرة من جھة موثوق بھا لیطمئن بأّن ما تتضمنھ ھذه الرسالة یعبّر عن رأي المجتھد الذي 

 یقلدهُ 

  

 )٥(مسألة  

ز ات فالواجب علیھ الرجوع إلى أعلم المجتھدین األحیاء لمعرفة فتواه في جواإذا قلد المكلف مجتھداً فم//الشرح 
) إذا لم یجّوز لھ ذلك ( فإن أجاز للمكلف البقاء على تقلید المیت بقي على تقلیده وإال  البقاء على تقلید المیت أم ال ،

 .وجب على المكلف إتباع فتوى المجتھد األعلم الحي 

مسألة جواز البقاء على تقلید  ٢وجوب الرجوع إلى اعلم األحیاء لتقلیده في خصوصفإذا غفل المكلف عن     
المیت وبقي على تقلیده للمجتھد المیت مدة من الزمن ثم التفت بعد ذلك إلى وجوب الرجوع إلى المجتھد الحي في 

وت المجتھد األول وحتى التي أداھا في الفترة التي تلت م)عباداتھ ومعامالتھ(ھذه المسألة فما ھو حكم أعمالھ 
 رجوعھ إلى المجتھد الحي ؟

 :في ھذه المسألة صور متعددة :  الجواب

إذا أجاز المجتھد الحي للمكلف البقاء على تقلید المجتھد المتوفى ففي ھذه الحالة یحكم على أعمالھ في تلك  أوالً 
أي سواء كانت موافقة لفتاوى المجتھد الحي أم لم ( قاً بالصحة مطل) والتفاتھ ورجوعھ إلى الحي  –ما بین موت المجتھد (الفترة 

                                                      . )على تقلیده  البقاء تكن موافقة لھا مادامت مطابقة لفتوى المجتھد المیت الذي جاز لھ

ً بكیفیة أما إذا لم یجّوز المجتھد الحي للمكلف البقاء على تقلیده للمجتھد المتوف ى فھنا تارةً یكون المكلف عالما
، ) فیعلم مثالً كیف كانت طریقة صالتھ أو یعلم كیف ھي الصیغة التي أجرى بھا عقد الزواج في تلك الفترة مثالً (  أعمالھ السابقة

) یغة العقد مثالً أي نسي كیف كانت صالتھ في بعض جزئیاتھا أو كیف أجرى ص (وتارةً ال یعلم بكیفیة أعمالھ في تلك الفترة 
: 

 فإذا لم یكن یعلم بكیفیتھا حكم على أعمالھ في تلك الفترة بالصحة أیضاً  - أ

                                                           
١

  . ٢٠یات معنى العدالة والعادل والبینة والثقة في مسألة سیأتي إن شاء هللا ب. 
٢

) . بجواز البقاء على تقلید المیت ( إذا كان زید ھو أعلم المجتھدین وكان یفتي في رسالتھ العلمیة ) :  مسألة جوازاً أو عدم جواز البقاء على تقلید المیت. (
. تماداً على فتواه بجواز تقلید المیت بل یجب الرجوع إلى أعلم المجتھدین األحیاء وتقلیده في ھذه المسألةفعندما یتوفى زید ال یجوز لمقلدیھ البقاء على تقلیده اع

فما فائدة أن یكتب زیدٌ ھذه المسألة في رسالتھ العملیة ؟   ) جواز البقاء على تقلید المیت (إذا كان المكلف الذي قلد زیداً ال یجوز لھ تقلیده في مسألة : فإن قیل
وھكذا ھو حال ھذه . وتقلیده في ھذه المسالة) زید ( إلى المجتھد الحي نا إن ھذه المسألة كتبھا زید لمقلدي المجتھد السابق الذي مات فیجب علیھم الرجوع قل

  .المسألة في جمیع الرسائل العملیة یجب الرجوع فیھا إلى اعلم المجتھدین األحیاء
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أما إذا كان عالماً بكیفیة أدائھ لھا فعلیھ بمطابقتھا مع فتوى المجتھد الحي فإن طابقت فتوى الحي اجتزاء بھا  -ب
من المخالفات ) أي مخالفة أعمالھ لفتوى الحي ( كانت المخالفة وإن لم تطابقھا فإذا ) اكتفى بھا وال یجب علیھ إعادتھا  أي(

التي یغتفرھا الشارع إذا صدرت بسبب عذر یقبلھ الشارع كالجھل القصوري أو الجھل التقصیري في بعض 
مره واحدة اعتماداً على فتوى " كبر هللا وهللا ا إالسبحان هللا والحمد � وال الھ " كان المكلف یسبح في الركعة الثالثة والرابعة كما لو الصورــ 

ــ فھنا عمل المكلف مخالف لفتوى المجتھد الحي ولكن ھذه  المجتھد یفتي بوجوب ثالث تسبیحات أنالمجتھد المیت في حین 
في ھذه الحالة یحكم بصحة أعمالھ التي اشتملت  .ألن الشارع یغفرھا للجاھل ) الصالة ( المخالفة ال تبطل العمل 

كما لو كان المكلف یترك ركناً من أركان الصالة  نوع من المخالفات أما إذا كانت المخالفة مما تبطل العمل ــعلى ھكذا 

  .ــ ففي ھذه الحالة یحكم ببطالن العمل  فترك الركن یبطل الصالة وإن صدر من الجاھل

 أعمالھلم یكن یعلم بكیفیة یعذر فیھا من  في منھاج الصالحین ال" دام ظلھ " وھناك موارد خاصة ذكرھا السید 
وذكر أھم المسائل  اإلیجازالسابقة وتفصیلھا ال یناسب ذكره في رسالة المسائل المنتخبة ألنھا مبتنیة على 

  )١١آخر المسألة (االبتالئیة فمن شاء التوسع راجعھا في المنھاج 

  

  

   ): ٥(مخطط المسألة                                                                             

  )   الحي إلىحتى الرجوع  المجتھدمن موت (المكلف في الفترة إعمال                               

 

             وإن لم یجّوز لھ الحي البقاء                                                                   إن أجاز لھ الحي البقاء    

 على تقلید المیت                                                        على تقلید المیت                           

  

     ھا أو ال یعلم كیفیت        إما أن یعلم كیفیة أعمالھ                                                                                          

     

    )الرجوع إلى الحي  –من موت المجتھد (في الفترة صحت أعمالھ السابقة                     

  طلقاً   م       

              إذا كانت مخالفة                                  ذا كانت مطابقةأ                             

                                                 أعمالھیحكم بصحة                   لفتوى الحي       فتوى الحي                                        ل                              

  

  للجاھل إذا كانت المخالفة غیر مغتفرة       إذا كانت المخالفة مغتفرة       حكم بصحتھا                            

    وجب إعادة تلك األعمال لتي اشتملت على ھذه المخالفة  حكم بصحتھا                                                  
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 :) ٥( خالصة المسألة

ومات وبقي على تقلیده من دون الرجوع إلى المجتھد الحي ثم رجع إلیھ فأن أعمالھ السابقة على  من قلد مجتھداً 

  .رجوعھ للحي صحیحة إال إذا علم بمخالفتھا لفتوى الحي وكانت المخالفة ال تغتفر للجاھل كترك الركن 

 

 

 :٦مسألة 

  :قبل بیان أقسام االحتیاط ینبغي بیان بعض األمور // الشرح 

) إما اإلناء األسود أو اإلناء األبیض (  اإلناءینإذا شاھد المكلف قطرة بول تسقط في أحد   :اإلجماليلعلم ا ــ١

ھل ھو األبیض أم ھو األسود . وكان فیھما ماء لكنھ لم یحدد بالضبط من ھو اإلناء الذي سقطت فیھ قطرة البول 

 ! .؟

  : ة بالشك والتردید ففي مثل ھذه الحالة یحصل للمكلف حالة من العلم مشوب

  ھذا جانب العلم                       .بأن أحد اإلناءین نجس" یتیقن " فھو یعلم  -

  ھذا جانب الشك وھو یشك أن اإلناء األبیض نجس أم األسود نجس ؟                      -

  . مع بینھما ھو أن أحدھما نجس ویج اإلناءینألن الذي ینطبق على ) العلم بالجامع ( : فیطلق على جانب العلم 

ألن كل ممن  .)اإلجماليأطراف العلم (أو )  أطراف الشبھ (أو ) أطراف الشك (  :الشكویطلق على جانب 

 : یمثل طرف مشكوك  اإلناءین

ً أي جانب العلم وجانب الشك  :الحالةویطلق على مجموع  فیقال لھذا الشخص بأن لدیھ علم العلم اإلجمالي  :معا

 .اإلناءینبنجاسة أحد  إجمالي

  ) یعلم بنجاسة أحدھما ( یعلم بالجامع  فالنة:  علم:وأما

العلم ( ھذا االصطالح و. فألن علمھ ھذا غیر خالي من الشك ألنھ ال یعلم من ھو النجس بالضبط :  إجمالي: وأما 

 بإناءینمثالھ أن یأتي المكلف ) ھو العلم الذي ال یخالطھ الشك أبداً  (في قبال اصطالح العلم التفصیلي ) اإلجمالي 

طاھرین فیھما ماء طاھر ثم یعلم سقوط قطرة دم في اإلناء األصفر فھو یعلم قطعاً بأن اإلناء األصفر ماءه نجس 

( بینما العلم اإلجمالي ) . أي علٌم ال شك معھ ( فھذا علم تفصیلي .ویعلم قطعاً أن اإلناء األحمر مثالً ماءه طاھر

 ) .علٌم معھ شك 

  علم بالجامعیعلم بنجاسة أحدھما                                                    مخطط العلم اإلجمالي  

  

                  یشك بنجاسة اإلناء األبیض              یشك بنجاسة اإلناء األسود                                
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  ف العلم اإلجمالي                       طرف العلم اإلجمالي طر                                 

 .وشك باألطراف  ، بالجامع) العلم( ھو یقین : أذن العلم اإلجمالي 

 اإلجماليفي أطراف العلم اإلجمالي عند حصول حالة العلم االحتیاط ویقصد بھا وجوب : منجزیة العلم اإلجمالي 

 .للمكلف 

 في الوضوء ؟)  أو األبیضاألسود (  اإلناءینمكلف استعمال ماء احد ھل یستطیع ال :مثالناففي 

ال یمكن ذلك ألن ماء الوضوء یشترط فیھ أن یكون طاھراً والماء الموجود في كل من النائین األسود : الجواب 

اءین ، واألبیض یشك في نجاستھ فیجب على المكلف أن یحتاط في ھذه الحالة ألنھ یعلم إجماال بنجاسة احد اإلن

  .واالحتیاط ھنا یقتضي ترك الوضوء بكّلٍ من اإلناءین والبحث عن ماٍء آخر 

  ) .اإلباحة ، الكراھة ، االستحباب ، الحرمة ، الوجوب : ( أن األحكام التكلیفیة خمسة ) التمھید ( ــ  ذكرنا في  ٢

لوجوب واالستحباب والكراھة ا( ھو األحكام التكلیفیة األربعة األخرى : غیر الحرمة فالمقصود من تعبیر 

) غیر الحرمة ( وھذا التعبیر . فالواجب لیس حرام والمستحب لیس حرام والمكروه والمباح كذلك ) واإلباحة 

یجوز فعلھا من قبل ) إباحة ، كراھة ، وجوب استحباب ( یعبر عنھ بالجواز ایضاً ألن األحكام التكلیفیة األربعة 

  .المكلف 

فإنھا جمیعھا ) واإلباحة ، والكراھة ، االستحباب : ( ھو األحكام التكلیفیة الثالثة : الوجوب ویقصد من تعبیر غیر 

  .غیر واجب فعلھا على المكلف 

 أقسام االحتیاط

وذلك في حالة تردد الحكم بین الوجوب وغیر الحرمة واالحتیاط حینئذ  :قد یقتضي االحتیاط العمل ) ١(     

فاالستحباب ینطبق علیھ (  واجبة أو مستحبة:مثال تكرارتردد المكلف في جلسة االستراحة إذا : مثالھ . یقتضي الفعل 

أي في الحكم ( ففي ھذه الحالة االحتیاط یقتضي اإلتیان بجلسة االستراحة ؛ ألنھا إذا كانت في الواقع ) غیر الحرمة 

انت مستحبة فھو ممتثل أیضاً وبھذا العمل یتیقن واجبة فإنھ قد أتى بھا فھو بريء الذمة وإن ك) الواقعي عند هللا تعالى 

براءة ذمتھ من الحكم المشكوك وھذا ھو معنى االحتیاط كما تقدم شرحھ في بدایة بحث التقلید عند تعریف 

 .لالحتیاط ) دام ظلھ ( المصنف 

ط فیھ یقتضي وذلك في حالة تردد الحكم  بین الحرمة وغیر الوجوب واالحتیا :قد یقتضي االحتیاط الترك ) ٢(

ففي ھذه الحالة ) فالمباح لیس بواجب ( ھل ھو حرام أم ھو مباح ) التدخین (إذا تردد المكلف في : مثالھ : الترك 

فترك المباح جائز وإذا كان التدخین حرام فھو قد ) مباح ( ألنھ إذا كان التدخین ، االحتیاط یقتضي ترك التدخین 

ترك للتدخین یتیقن المكلف من براءة ذمتھ من حكم التدخین المشكوك وھذا ھو امتثل للحكم بتركھ للتدخین وبھذا ال

 .معنى االحتیاط 

ً (ذا الجمع تارة یكون جمعاً بالفعل وھ :الجمع بین األمرین مع التكرار یقتضي االحتیاط  وقد) ٣( ) أي یفعلھما معا

 ) .أي یتركھما معاً ( وتارة أخرى یكون جمعاً بالترك 

وذلك عندما یتردد المكلف بین وجوب أحد الفعلین فال یعلم أن الواجب ھو ھذا الفعل أم أن   :الجمع بالفعل 

إذا كان المكلف في مكان خاص : مثالھ .. الواجب ھو ذاك الفعل فاالحتیاط ھنا یقتضي أن یأتي بالفعلین جمیعاً 
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ة قصراً فالمكلف ھنا لدیھ علم إجمالي وتردد أن وظیفتھ في ھذا المكان ھي الصالة تماماً أم أن وظیفتھ ھي الصال

ً وقد سبق أنھ في  بوجوب صالة علیھ ولكنھ یشك في أن الصالة الواجبة ھل ھي الصالة قصراً أم الصالة تماما

بأن یكرر )أي أن یأتي بكال الصالتین ( حالة العلم اإلجمالي یجب علیھ االحتیاط وھنا االحتیاط یقتضي الجمع 

مرة ویأتي بھا قصراً مرة أخرى وبذلك یتیقن من براءة ذمتھ ألن الصالة في الواقع في ھذا  الصالة فیأتي بھا تامة

ً وإما ھي قصراً وقد صلى قصراً وھذا ھو معنى االحتیاط بالجمع  المكان الخاص إما ھي تامة وقد صلى تماما

  ) .یفعلھما معا أي( بالفعل 

علٌم بالجامعمن وجوب صالة علیھ                 یتیقن                                           

 

  لصالة تمامایشك أنھا الصالة قصراً                          یشك أنھا ا          

   

                           شك في األطراف 

  

الفعل األول أم : ام ھو وذلك إذا تردد المكلف بین فعلین أن أحدھما حرام ولكنھ ال یعلم أن الحر: الجمع بالترك 

لو علم المكلف أن أختھ في الرضاعة أما ھند : مثالھ : الفعل الثاني ففي ھذه الحالة االحتیاط یقتضي ترك كٌل منھما 

أو سعاد وكان یرید الزواج بإحداھما فاالحتیاط ھنا یقتضي ترك الزواج منھما معاً فلو كانت ھند ھي أختھ الواقعیة 

      ١وبھذا فإنھ یكرر الترك. كانت سعاد ھي أختھ الواقعیة فقد ترك الحرام أیضاً فقد ترك الحرام ولو 

               مععلٌم بالجایتیقن أن أحدى المرأتین أختھ بالرضاعة                                                      

                

 

یشك في أن سعاد أختھ                                         یشك في أن ھند أختھ            

شك في اإلطراف                                          

 : مالحظة 

فیحصل لھ علم  سواء كان المكلف یعلم بالجامع  ، اء بالفعل أو بالترك یقعسو :الحالتینفي  أن االحتیاط      

كان یشك بفوت صالةٍ لكنھ ال : كما لو ) فیجوز لھ االحتیاط ( یشك بالجامع أو كان المكلف) فیجب االحتیاط علیھ ( إجمالي

. یدري أن الفائتة ھي صالة الظھر أم صالة العصر ففي ھذه الحالة االحتیاط یقتضي أن یأتي بكّلٍ من الصالتین 

ترك الزواج بكل وكذلك في مثال الترك لو كان یشك أما ھند أو سعاد یحرم علیھ الخلوة بھا فاالحتیاط یقتضي 

 . منھما معاً 

                                                           
١
لو علم أّن أحدى المرأتین ھند أو سعاد أبنتھُ ففي ھذه الحالة یعلم أن أحداھما تجب نفقتھا : مثالھ )) والجمع بالترك الجمع بالفعل (( وقد تجتمع الصورتان .

الجمع  نفق علیھما معاً وأماعلیھ وأن أحداھما یحرم علیھ النظر إلیھا ففي ھذه الحالة االحتیاط یقتضي الجمع بالفعل والجمع بالترك أیضاً فأما الجمع بالفعل بأن ی
  .بالترك فیترك النظر ألیھما معاً بغیر حجاب 
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ً أما إذا كان یشك ) یتیقن ( أنھ إذا كان یعلم : والفرق بین الحالتین  ) یتردد ( بالجامع فاالحتیاط یكون واجبا

  .بالجامع فاالحتیاط یكون جائزاً 

 

  : االحتیاط الجمع من دون تكرار  قد یقتضي) ٤(

ب شيء آخر فاالحتیاط في ھذه الحالة یقتضي أن یترك كما لو كان للمكلف علم إجمالي بحرمة شيء أو وجو

 ) .محتمل الوجوب ( ویأتي بالثاني ) محتمل الحرمة ( األول 

إذا حصلت للمرأة حالة تتردد فیھا أنھا حائض أو مستحاضة فھي تعلم بوجود الدم ولكنھا تشك في أن ھذا : مثالھ 

ألن المستحاضة ال ( ا دم استحاضة فتجب علیھا الصالة دم حیض فیحرم علیھا الجلوس في المسجد مثالً أو أن ھذ

وھو ما تحتمل ) فتترك الجلوس في المسجد ( ففي ھذه  الحالة تجمع بین تروك الحائض ) یجوز لھا ترك الصالة 

 . وھي ما تحتمل وجوبھا ) فتغتسل وتأتي بالصالة برجاء المطلوبیة ( حرمتھ وبین أفعال المستحاضة 

 ١الحالة أقتضى الجمع من دون تكرار فاالحتیاط في ھذه

علم بالجامع  تعلم بوجود الدم                                                                            

  

تشك أنھ دم حیض                                                تشك أنھ دم استحاضة                      

ة دخول المسجد                                           فتحتمل وجوب الصالة      فتحتمل حرم  

شك في األطراف                                                      

 

:٧مسألة   

           :  حكام الشرعیة بین الطرق الثالثةأن المكلف مخیر في إحراز امتثال األ) دام ظلھ (المصنف ذكر  :الحتیاطا

ولكنھ في حالة تعذر االحتیاط ینحصر عمل المكلف باالجتھاد أو التقلید فقط فإما ) االحتیاط ، التقلید ، االجتھاد ( 

د على االستنباط فیجب علیھ تقلید المجتھ اً على االجتھاد فیعمل وفق استنباطھ وإما أال یكون قادر اً أن یكون قادر

 .لشرائط التقلید الجامع 

)مال شخصي (  كما لو تردد المكلف أن ھذا الكتاب :الحتیاط عذر امثال ت
٢
(    أم ھو للصبي ) زید ( ھل ھو للصبي  

ال یمكن إجراء أي )) أقسام االحتیاط (( ففي ھذه الحالة ال یمكن االحتیاط ألن صور االحتیاط المتقدمة  ) خالد 

                                                                                     : منھا وذلك

                                                           
١
  " .الحیض " في مبحث  ٤٩سیأتي بیان ھذه المسألة بالتفصیل عند شرح المسألة .
٢

و المال غیر المحدد أو وھ) : كلي (ارة یكون :العدول. اإلنسان سواء كان نقوداً أو بیتاً أو دكاناً أو ثیاباً أو كتباً أو غیرھا من األشیاءھو كل ما یملكھ : المال
یملكھا فھي مالھ  المعین فمثالً لو أشترى زیدٌ من عمرو كتابا بعشرة دنانیر فإن لعمرو عشرة دنانیر في ذمة زید ولكن ھذه العشرة غیر معینة رغم أن عمرو

          وتارة یكون المال . ة واحدة فئة عشرة دنانیر ولھذا یجوز لزید إعطاء أي دنانیر عشرة لعمرو سواء كانت متفرقة أو ورقتین فئة خمسة دنانیر أو ورق
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وھذه غیر ممكنة ألنھ لو أعطى ) أي إعطاء الكتاب .عملكان االحتیاط یقتضي الإذا ( :الصورة األولى ) ١(

وكذلك لو . الكتاب لزید فیحتمل أن یكون لخالد وھذا مخالف لالحتیاط ألنھ ال یتیقن مع ھذا العمل من براءة ذمتھ 

  .، فإنھ یحتمل أن یكون لزید  أعطاه للثاني

وھذه غیر ممكنة أیضاً ألنھ لو ) أي ترك إعطاء الكتاب  إذا كان االحتیاط یقتضي الترك ،(  : االثالثةالصورة ) ٢(

 .وھذا مخالف لالحتیاط . لم یعطھ أليَّ منھما فسوف یتیقن من أنھ خالف الواقع ألن الكتاب البد أن یكون ألحدھما 

ً ھذه الصورة غیر مم، و)  الجمع بالتكرار أو عدمھ (  :الثة الصورة الث) ٣( ألن الكتاب شيء واحد ال  .كنھ أیضا

 .وكذلك عدمھ علم من الصورة الثانیة . یمكن إعطاءه لكلیھما 

فأتضح أن أقسام االحتیاط جمیعاً ال تجري في ھذا المثال فاالحتیاط متعذر فالبد من االجتھاد أو التقلید في المسألة 

. 

  :تنبیھات

ً لما كان االحتیاط متعذر بل ) دام ظلھ ( قیّد المصنف  - ١ المال بأنھ ماٌل شخصي ألنھ لو لم یكن ماالً شخصیا

یكون ممكناً فلو علمت مثالً أنھ أختلط مع أموالي دینار إما لزید أو لخالد ففي ھذه الحالة یمكن للمكلف أن یحتاط 

       أما المال الشخصي. لزید واآلخر لخالد وبھذا یتیقن أن ذمتھ برأت  فیخرج من أموالھ دینارین أحدھما یعطیھ

فإنھ مال معین ال یمكن االحتیاط فیھ ألنھ لو أعطیت الكتاب لزید واشتریت كتاب ) كھذا الكتاب الذي أمامي ( 

إذا كان زید آخر وأعطیتھ لخالد فأنني ال أتیقن من أنني أعطیت الكتاب لصاحبھ بل قد أكون أعطیتھ لصاحبھ 

ً وقد أكون أعطیت بدلھ إذا كان صاحبھ خالد وإعطاء البدل یحتاج إلى مصالحة مع المالك  أحد ( صاحبھ حقا

كن م یولھذا لو كان المال شخصي ال،  ١ولكن المصالحة البد أن تقع مع البالغ وال یجوز مع الصبي ) الصبیین 

 .ي االحتیاط بخالف المال الكل

ال بأن یتردد المال الشخصي بین صغیرین أو مجنونین أو مجنون وصغیر فإن كل من ال فرق في المث  - ٢

الصغیر والمجنون ال یمكن إجراء المصالحة معھ وبالتالي ال یمكن االحتیاط ألن الصلح یشترط فیھ أن یقع مع 

  .البالغ العاقل 

 

كما لو تردد المكلف في صالة ) وجوب وحرمة ( لو دار األمر بین محذورین : مثال آخر على تعذر االحتیاط 

الجمعة أنھا واجبة أو أنھا محّرمة فال یمكن االحتیاط ھنا أیضاً ألنھ لو فعلھا فأنھ یحتمل حرمتھا ولو تركھا فإنھ 

 .یحتمل وجوبھا فتصرفھ بالفعل أو الترك مخالف لالحتیاط 

  

  :٨مسألة 

                                                                                                                                                                      
ولھذا لو أعار زید كتابھ ، وھو المال المعین المحدد فقمیص زید مال شخصي معین ومحدد وكذلك سیارتھ بیتھ الذي یسكنھ أو یؤجره لغیره وھكذا ) شخصي ( 

  .لحة مع زیدلعمرو فال یجوز لعمرو إعادة كتاب آخر غیره بدل كتاب زید إال بالمصا
١
 . ٧٤٧الصلح مسألة / المسائل المنتخبة .
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االحتیاط فیتعین االجتھاد ) استحالة (  لصورة تعذر) دام ظلھ ( في المسألة السابقة تعّرض المصنف      // الشرح 

لبیان حكم االحتیاط إذا كان المكلف ال یتمكن من ) دام ظلھ ( وفي ھذه المسألة یتطرق السید المصنف . أو التقلید 

معرفتھ بصورة تامة أو یكون االحتیاط معارض باحتیاط آخر من جھة أخرى یصعب على المكلف تشخیص 

الحالة فقال أنھ ینحصر العمل بالنسبة لھذا المكلف في التقلید أو االجتھاد ألن االحتیاط ھنا وإن لم  وظیفتھ في تلك

 . یكن مستحیالً إال أن المكلف ال یستطیع معرفتھ 

  

  : حالة عدم تمكن المكلف من معرفة االحتیاط التام 

أي الحدث الذي ( ل في رفع الحدث األكبر إن الفقھاء قد اختلفوا في مسألة الماء المستعم: مثال ذلك          

كالماء المستعمل في غسل الجنابة مثالً فذھب بعض الفقھاء إلى جواز الغسل والوضوء بھ وذھب ) یقتضي الغسل 

فلو كان لدى المكلف ماء مستعمل في غسل الجنابة وماء آخر غیر مستعمل . فقھاء آخرون إلى عدم جواز ذلك 

ي ترك الوضوء أو الغسل بالماء المستعمل في غسل الجنابة وھو مقتضى الصورة في الغسل فاالحتیاط یقتض

ویستعمل الماء غیر المستعمل في غسل الجنابة في ) أي إذا أحتمل حرمة شيء ( الثانیة من أقسام االحتیاط 

 . وضوءه أو غسلھ 

التام ھنا یقتضي أن یتوضأ أو أما لو لم یكن عند المكلف ماء آخر غیر المستعمل في غسل الجنابة فاالحتیاط  

( فإذا عرف المكلف االحتیاط التام ). بأن لم یكن ھناك مانع یمنعھ من التیمم  (یغتسل بھ ثم یتیمم أیضاً إذا أمكنھ التیمم

فیكتفي المكلف بھذا االحتیاط وإال إذا لم یعرف ) الجمع بین الغسل بالماء المستعمل في غسل الجنابة وبین التیمم 

 .ط في ھذه الحالة فعلیھ أن یجتھد في المسألة إذا كان متمكناً من االجتھاد وإال یحتاط االحتیا

  

  :حالة تعارض االحتیاط من جھة مع احتیاط آخر من جھة أخرى 

ي الواجب منھا ف) سبحان هللا والحمد � وال الھ إال هللا وهللا أكبر ( إذا قال بعض الفقھاء أن التسبیحة : مثال ذلك        

وقال فقھاء آخرون أن عدد ) أي یقول ھذه التسبیحات مرة واحدة ( الركعة الثالثة والرابعة في الصالة تسبیحة واحدة 

فاالحتیاط یقتضي في ھذه ) أي یجب على المكلف أن یكرر ھذه التسبیحات ثالث مرات ( التسبیحات الواجبة ھي ثالث 

ب إذا كان تسبیحة واحدة فقد أتى بھا ضمن التسبیحات الثالثة الحالة أن یكرر التسبیحات ثالث مرات ألن الواج

 .وأن كان الواجب ھو ثالث تسبیحات فقد أتى بالتسبیحات الثالثة 

ولكن لو ضاق وقت الصالة كما لو أراد أن یصلي الظھر والعصر قبل خمسة دقائق من غروب الشمس فإنھ لو 

ن صالة الظھر والعصر فإن قسماً من صالة العصر یقع خارج جاء بثالث تسبیحات في الركعة الثالثة والرابعة م

ووقوع بعض الصالة خارج الوقت مخالف ) بعد غروب الشمس  –أي خارج وقت صالة العصر ( الوقت 

 :لالحتیاط فیكون المكلف مردد بین احتیاطین 

 .اإلتیان بثالث تسبیحات بدل التسبیحة الواحدة : االحتیاط األول ) ١(

  .اإلتیان بتسبیحة واحدة لكي ال یقع جزء من صالة العصر خارج الوقت : ط الثاني االحتیا) ٢(
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وفي ھذه الحالة إذا لم یتمكن المكلف من معرفة االحتیاط التام بسبب التعارض بین االحتیاطین ألن االحتیاط األول 

لیھ حینئذ إما االجتھاد أو فیجب ع. یقول لھ سبح ثالث تسبیحات واالحتیاط الثاني یقول لھ سبح تسبیحة واحدة 

 .التقلید لعدم تمكنھ من االحتیاط 

  

  

  

  ) ٩( مسألة 

یجب على     أي(اختلف المجتھدون في الفتوى فان فتوى األعلم ھي التي تكون حجة على المكلف  إذا   //الشرح
  ) . األعلمیعمل بفتوى  أنالمكلف 

تقلید مجتھد آخر حتى لو كان المجتھد الثاني  إلىمجتھد  من تقلید١مجتھدا یفتي بحرمة العدول المكلف قلدلو  ذال
أعلم  إلىففي ھذه الحالة یجب على المقلد الرجوع في ھذه المسألة  .یقلدهالذي كان  األولاعلم من المجتھد 

بفتواه  االلتزامھو اعلم المجتھدین وجب ) صاحب فتوى عدم جواز العدول ( المجتھدین ، فان كان ھذا المجتھد 
یقلده المكلف بھذه الفتوى بل یجب علیھ البحث عن  أنقاء على تقلیده ، وان لم یكن ھو األعلم  فال یجوز والب

  .األعلم وتقلیده في ھذه المسألة 

اعلم المجتھدین  إلىوجب الرجوع في ھذه الفتوى ٢بجواز تقلید المجتھد غیر األعلم ابتداء أفتىوكذا الحال لو   
  .األعلماعلم المجتھدین أو كان غیره ھو سواء كان صاحب الفتوى ھو 

  

  )١٠(مسألة 

٣لو قلد الصبي الممیز   //الشرح
مجتھدا ، فتقلیده یكون صحیحا ، فإذا مات ذلك ) أي الذي یدرك معنى التقلید ( 

ا الذین قلدو) البالغین(المجتھد الذي قلده الصبي قبل أن یصل الصبي إلى البلوغ فحكم الصبي كحكم باقي المكلفین 
ذلك المجتھد في حیاتھ وكانوا بالغین في حیاة المجتھد من جواز البقاء على تقلیده إذا كان اعلم من الحي ، وباقي 

، إال في حكم واحد فقط یختلف فیھ عن أولئك البالغین في حیاة المجتھد )١٤(التفصیالت التي ستتضح في المسألة 
وھذا ) الحي إذا تساویا في العلم واختلفا في الفتوى وكان ھناك علم إجمالي بحكم إلزاميوجوب االحتیاط بین قولي المجتھدین المیت و(  وھو

  .بالتفصیل فأنتظر  ١٤ما سنبینھ  إن شاء هللا في المسألة 

  )١١(مسألة 

                                                           
١

  .ھو تغیر التقلید من مجتھد إلى مجتھد آخر : العدول
٢

  . ١٢سیأتي معنى التقلید االبتدائي في المسألة 
٣

ن عمره خمسة عشر عاما ولكنھ في ھو غیر البالغ ، فمن بلغ ال یقال لھ صبي في الفقھ وأن تسامح الناس بإطالق الصبي على بعض البالغین كمن كا: الصبي 
  .بیان عالمات البلوغ ) التمھید(وقد تقدم في .الفقھ یقال لھ بالغ ولیس صبي 

بیان التمیز ھو قوة في اإلدراك وھذه تختلف من مورد إلى آخر فقد یكون الصبي ممیزا في مجال معین وال یكون ممیزا في مجال آخر ، وقد یكون ص: الممیز 
عند األول أقوى من قوة اإلدراك عند ) التمیز(ن احدھما ممیزا في شيء معین واآلخر لیس ممیزا في نفس ذلك الشيء الن قوة اإلدراكفي عمر واحد یكو

میز، ففي تعلق بھا التالثاني ، ولھذا لم یحدد العلماء عمرا معیننا للصبي الممیز بل یختلف ذلك باختالف  القدرات الذھنیة للصبیان وباختالف األشیاء التي ی
من یمیز خصوصیة الرجل عن المرأة وتتحرك غریزتھ نسبیا عند رؤیة ( الحجاب مثال حیث یجب على المرأة التستر من الصبي الممیز یقصد بالممیز فیھ 

والواجب ویفھم أن ھذه التكالیف  الذي یمیز التكالیف الشرعیة فیمیز بین الحرام(، أما في اعتبار صحة عباداتھ یقصد من الصبي الممیز ) النساء بأوضاع معینة
من یعرف األسعار والعملة النقدیة وأجزائھا فال یخدع ( ، أما في مجال المعامالت فیقصد من الصبي الممیز ) ھي أوامر من قبل هللا تعالى ویمكنھ قصد القربى 

  . ز في معاملة كبیرة كبیع البیت أو السیارة ونحوھا وھذا یختلف باختالف المعاملة فقد یكون ممیزا في معاملة صغیرة وغیر ممی)عند التعامل 
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  :وھي  تقلیده  جازفمن اجتمعت فیھ  أمور،في مرجع التقلید  یشترط   //الشرح

فال : الرجولة  -٣.    العقل فال یجوز تقلید المجنون  - ٢.    ان ممیزا فال یصح تقلید الصبي وان ك: البلوغ  -١
وھي : العدالة  -٥. بمعنى إن یكون شیعي اثنا عشري : اإلیمان  -٤.  یجوز تقلید المرأة وان بلغت رتبة االجتھاد

 یكون متولد من أي یكون مولود من نكاح شرعي فال: طھارة المولد  -٦  ١االستقامة في جادة الشریعة المقدسة 
أي ال یكون كثیر النسیان أما لو كان نسیانھ بدرجة : الضبط بمعنى أال یقل ضبطھ عن المتعارف  -٧.   زنا 

فال یجوز تقلید من لم یبلغ : االجتھاد -٨.  یتعارف حصولھا عند الناس فال یضر ذلك بجواز الرجوع إلیة بالتقلید 
  .وما بعدھا  ١٢الحیاة على التفصیل الذي سیأتي في مسألة  -٩. لفضیلة رتبة االجتھاد وإن كان من أھل العلم وا

  

  

  

  )١٢(مسألة 

  :قسمین  ید علىتقل //الشرح

وھو یتصور في حالتین . ن یكون قلده في حیاتھلف مجتھدا میتا من دون أن یقلد المكوھو أ :التقلید االبتدائي  -١
فھذا (ولم یقلد المجتھد في حیاتھ وبعد موت المجتھد قلده  تھدأن یكون المكلف غیر بالغ في حیاة المج -لىألوا: 

أن یكون المكلف بالغا في حیاة المجتھد ولم یقلده ثم قلده بعد مماتھ  -  الثانیة).  تقلید ابتدائي من المكلف للمجتھد
  ).وھذا أیضا تقلید ابتدائي(

من حیاة المجتھد ویبقى على تقلیده لذلك المجتھد وھو أن یقلد المكلف مجتھدا معینا في فترة :  لبقائيالتقلید ا -٢
  .بعد موت المجتھد

  

  

  )١٣(مسألة 

أي (ال یجوز للمكلف أن یقلد المجتھد المیت ابتداء :   الجواب ھل یجوز تقلید المجتھد المیت ابتداء ؟//الشرح
  .حیاءحتى لو كان ذلك المجتھد المیت اعلم من جمیع المجتھدین األ) الذي لم یقلده في حیاتھ

  

  )١٤(مسألة 

  ھل یجوز البقاء على تقلید المجتھد المیت ؟ //الشرح

  :إذا قلد المكلف مجتھدا ثم مات ذلك المجتھد ، فالمسائل التي یفتي بھا المجتھد المیت :  الجواب

الة عن العمل بھا كفتاوى المجتھد في الص ولمسئن المكلف أي أ(  تارة تكون مسائل إبتالئیة بالنسبة للمكلف -
بالنسبة للرجل وان لم  إبتالئیة، وكفتاواه في الجھاد فإنھا  وما شابھ ذلك بالنسبة لكل من الرجل والمرأة والصوم

  ) .تكن إبتالئیة بالنسبة للمرأة
                                                           

١
  . ٢٠سوف یأتي شرح العدالة مفصال في مسألة 
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عن العمل بھا كفتاوى المجتھد في  مسئوالأي ال یكون المكلف (بالنسبة للمكلف  إبتالئیةوتارة أخرى ال تكون  -
  ).بالنسبة للرجل، وان كانت إبتالئیة بالنسبة للمرأًة التي تحیض إبتالئیةغیر  فإنھا الحیض والنفاس

ــ  أن المجتھد الحي یخالف المجتھد المیت في الفتاوى التي ھي جمالیا ال علما تفصیلیا وال علما إفان لم یعلم المكلف ــ 
  .جتھد المیت جاز للمكلف في ھذه الحالة البقاء على تقلید الم١للمكلف إبتالئیة

أما إذا كان المكلف یعلم أن المجتھد الحي یخالف المجتھد المیت في المسائل االبتالئیَّة للمكلف  ــ سواء كان یعلم 
باختالفھما علما تفصیلیا كما لو قرأ رسائلھما العملیة وعرف مواضع الخالف بینھما بالضبط ، أو علم بالخالف 

طالب علم ثقة بأنھما مختلفان في المسائل االبتالئیَّة بالنسبة إلیھ ولم یحدد بینھما علما إجمالیا كما لو اخبره 
  : ھي المسائل التي یختلفان فیھاــ ففي ھذه الحالة یجب علیھ تقلید األعلم منھما  بالضبط ما

ل إلى فإن كان المیت اعلم من الحي وجب البقاء على تقلید المیت وان كان الحي أعلم من المیت وجب العدو  ــ 
  ).أي تغیر تقلیده من المیت إلى الحي (الحي 

وان كان الحي والمیت متساویین في العلم ــ كما لو شھد أھل الخبرة بذلك ــ أو لم یثبت عند المكلف أعلمیة  ــ 
فان كان احدھما ) كما لو اختلف أھل الخبرة في تحدید األعلم ولم یحصل للمكلف اطمئنان بأعلمیة احدھما(أحدھما 

  .من اآلخر وجب تقلید األورع  ٢ورعأ

وان لم یثبت أن احدھما أورع من اآلخر ــ كما لو كانا متساویین في الورع أو كانا مختلفین فیھ ولكن لم یثبت  ــ 
عند المكلف من ھو األورع منھما ـــ ففي ھذه الحالة یتخیر المكلف بتقلید أي منھما ، أال في حالة حصول علم 

جود تكلیف ، والمجتھد الحي یخالف المجتھد المیت في تلك المسألة فیجب علیھ في ھذه الحالة إجمالي للمكلف بو
ي المجتھد ي یعمل باالحتیاط ولیس بالتقلید ، ولكنھ احتیاط نسبي ولیس مطلق ألنھ منحصر بین قولأ(أن یحتاط بین قولیھما  

  :مثالھ  )قوال جمیع العلماءالمیت والحي ولیس بین أ

  

لو كان المكلف في مكان معین وصار وقت صالة الظھر فالمكلف یعلم بوجوب صالة الظھر علیھ ولكن :  ١مثال
المجتھد المیت یفتي بان الصالة في مثل ھذا المكان قصر ، والمجتھد الحي یفتي بان الصالة في ھذا المكان تمام 

یعلم بالجامع وھو وجوب صالة الظھر  فھنا یحصل للمكلف علم إجمالي بالحكم اإللزامي وھو صالة الظھر ــ ألنھ
ویشك باألطراف ألنھ یشك أن الواجب علیھ صالة الظھر قصرا أم الواجب علیھ صالة الظھر تماما ـــ  ففي ھذه 

أي یصلي الظھر مرة (الحالة یجب علیھ االحتیاط بین قولیھما ، واالحتیاط في ھذه الحالة یقتضي التكرار بالفعل  
  ).اتماما ومرة أخرى قصر

  

  

لو أفتى احد المجتھدین بصحة المعاوضة ،واآلخر ببطالنھا فان المكلف یعلم ــ بسبب ھذا االختالف بین :  ٢مثال
فیجب علیھ االحتیاط ) المبیع أو الثمن (المجتھدین الحي والمیت بالفتوى ــ بحرمة التصرف في احد العوضین 

  .حینئذ 

یكون عقد البیع  أنبیع باللغة االنكلیزیة وكان المجتھد المیت ال یشترط كما لو باع زید سیارتھ لخالد واجریا عقد ال
وكان الحي یفتي بوجوب أن یكون عقد البیع باللغة العربیة ) فیكون بیع السیارة صحیحا على رأي المیت(باللغة العربیة 

                                                           
١

  .تالف بینھما وكذلك لو علم بوجود االختالف بینھما ولكنھ لیس في المسائل االبتالئیة بالنسبة للمكلف فیكون حكم تقلید المكلف حكم من ال یعلم باالخ
٢

المجتھد األكثر تثبتا واحتیاطا في : ولكن المقصود من الورع ھنا.      ك المعاصي واالبتعاد عن الشبھات خوف الوقوع في الحرام ھو التقوى ، تر: الورع 
ھنا  فلیس المقصود من الورع. عملیة االستنباط، فنجد انھ كثیرا ما یحتاط في المسائل الخالفیة، ویبحث في األدلة زیادة على البحث المتعارف عند الفقھاء

  .الن ھذا المقدار البد من توفره في كل من المجتھدین وإال لما جاز تقلیده لو كان یرتكب المعاصي) ترك المعاصي(المعنى األول 
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ة التصرف في احد العوضین أما ففي ھذه الحالة یحصلھ لزید علم إجمالي بحرم) فیكون بیع السیارة باطل على رأي الحي(
  :السیارة أو الثمن وبیان ذلك 

كان  إذاخالد ألن البیع  إذنفھو یعلم بحرمة التصرف بالسیارة بدون : من فتوى المجتھد المیت بصحة البیع 
  .إال بإذنھ) خالد(صحیحا فقد انتقلت ملكیة السیارة لخالد وال یجوز لھ التصرف بملك الغیر

یعلم حرمة التصرف بالثمن ألن البیع إذا كان باطال فالثمن باقي على ملك خالد : الن البیع ومن فتوى الحي ببط
  .إال بإذنھ) الثمن(ولم ینتقل لزید ــ الن االنتقال إنما یحصل بالبیع الصحیح ــ فال یجوز لزید التصرف بمال خالد

أخذه للثمن وإعطاء السیارة لخالد ، أو  وذلك بالمصالحة مع خالد على. فیجب على زید في ھذه الحالة أن یحتاط 
  .بإعادة عقد البیع باللغة العربیة 

انھ في المثال األول المكلف یعلم بوجوب صالة الظھر قبل علمھ باختالف المجتھدین  :ھووالفرق بین المثالین 
لمكلف لم یكن لھ علم أما في المثال الثاني فا .الفتوىبالفتوى وإنما حصل لھ الشك والتردید بسبب اختالفھما في 

وبعبارة .بحرمة التصرف بأحد العوضین ، وقد حصل لھ ذلك العلم اإلجمالي بسبب اختالف المجتھدین بالفتوى 
عنده علم إجمالي بالتكلیف ،بینما في المثال الثاني كان لدیھ حجة إجمالیة أي  في المثال األول كان المكلف: رى أخ

  .كنھ ال یعلم أيَّ القولین ھو الحجة یعلم أن قول احد المجتھدین حجة ول

       ثم أن المكلف الذي یجوز لھ البقاء على تقلید المجتھد المیت أو یجب علیھ البقاء في فروض أخرى       
یكفیھ في البقاء على تقلید المیت انھ كان ملتزما بالعمل بفتوى المجتھد عندما كان ) كما مبین في مخطط المسألة(

في تقلیده للمجتھد المیت أن یكون قد تعلم فتاوى المجتھد المیت وال أن یكون قد عمل بھا حال  حیا وال یشترط
  .حیاة المجتھد

ثم مات ) ویقلده فیھ) دمحم(لى المجتھد معرفة حكم شرعي فانھ یرجع إ إلىج انھ كلما احتا: (١التزم اً ن زیدفلو أ
االلتزام من زید یكفیھ للبقاء على تقلیده لدمحم بعد وفاتھ في  وكان اعلم من جمیع المجتھدین األحیاء فان ھذا) دمحم(

  .لم یتعلمھا وسواء عمل بھا في حیاة دمحم أو لم یعمل بھا أوجمیع فتاواه سواء كان تعلمھا في حیاة دمحم 

  

  

  :للمثالین جمالياإلمخطط العلم 

  

  

  العوض بأحدیعلم بحرمة التصرف                                                یعلم بوجوب صالة الظھر           

  

  ) السیارة(التصرف بالمبیع ماما           یشك بحرمة التصرف بالثمن      یشك بحرمة الصالة تیشك أن     الصالة قصرا         یشك أن 

  

  

                                                           
١

، ومنھم من ) ھوھو رأي السید السیستاني دام ظل(عمل المكلف لفتوى المجتھد  مطابقةاختلفت آراء العلماء في التقلید فمنھم من قال إن التقلید یكفي فیھ مجرد 
، ومنھم من قال إن مجرد االلتزام من دون عمل ال ) وھو رأي السید صاحب العروة قدس سره(بالعمل بقول المجتھد وان لم یعمل بھ  االلتزامقال إن التقلید ھو 

المجتھد ال یعد مقلدا حتى لو كان ملتزما بفتوى المجتھد ــ فلو لم یعمل استنادا إلى فتوى  العملإلى فتوى المجتھد عند  االستنادیكفي في التقلید بل التقلید ھو 
  ).  وھو رأي السید الخوئي قدس سره(



29 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :)١٤(مخطط المسألة 

  

  

  

  

  مكلف ثم ماتالمجتھد الذي قلده ال                            

  

  إذا لم تختلف فتاواه مع فتاوى                                   إذا اختلفت فتواه مع الحي  

  في المسائل اإلبتالئیة للمكلف                                            الحي في المسائل االبتالئیة للمكلف    

  

  علمیة احدھماوأما أن ال یثبت لھ أ            احدھما   أنن یعلم المكلف ما أأمنھما        أيیجوز للمكلف تقلید       

  و كانا متساویین في العلمأ                            اعلم من اآلخر                                                     

  علمد األیجب علیھ تقلی                                               

  أورع                              إذا ثبت أن احدھما أورعن احدھما ذا لم یثبت للمكلف أإ                                                           

  ورعیجب علیھ تقلید األ                                                                                                                                  

  ال                                   لزاميإذا حصل للمكلف علم بتكلیف إ                         

  ن في حكمھكان المجتھدان الحي والمیت مختلفیو                      

  منھما أيالحتیاط بین قولیھما                           یتخیر تقلید یجب علیھ ا                                
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  :علم یكون عند تحقق شرطین من ھنا نعلم أن وجوب تقلید األ: مالحظة 

  .ن یكون احدھما اعلم من اآلخر أ - ٢.          أن یختلف المجتھدان في الفتوى    -١

  ن   أل ١١في شروط التقلید في المسألة علمیة لم یذكر المصنف شرط األولھذا . علم ألمن الشرطین فال یجب تقلید ا ّيٍ فإذا لم یتحقق أ

  . عاله قلید بل تعتبر عند تحقق الشرطین أعلمیة ال تعتبر دائما في مرجع التاأل

  

  )١٥(مسألة 

  :وھو أن یغیر المكلف تقلیده من مجتھد إلى مجتھد آخر ویكون على أقسام : العدول  //الشرح

  .١٨وھذا سیتضح حكمھ في المسألة . مجتھد حي إلى مجتھد حي   من -١ 

   ١٤وھذا اتضح حكمھ من المسألة . من مجتھد میت إلى مجتھد حي  -٢ 

  :ھذا ما یرید أن یبین حكمھ في ھذه المسألة و.من مجتھد حي إلى مجتھد میت -٣ 

فال یجوز بعد ذلك أن یعود ویقلد خالدا ) سعیدا(ثم توفي خالد فقلد المجتھد الحي ) خالدا(فلو أن زیدا قلد المجتھد 
  .مادام تقلیده لسعید كان صحیحا ووفق الشروط الشرعیة 

  :مثال ذلك.أما لو كان تقلیده لسعید غیر صحیح ففي ھذه الحالة یجوز لھ أن یرجع مرة أخرى لتقلید خالد

ــ للمجتھد الحي ٢ھ رجع ــ بحسب الفتوى الشرعیةوبعد موت)  ١لتزم بفتوى خالدكان یبمعنى انھ ( لو كان زید یقلد خالدا 
،  فقلد سعیداً  وھو سعید حیاءفرجع إلى أعلم األ) جواز أو عدم جواز البقاء على تقلید المجتھد المیت(األعلم لیقلده في مسألة 

مجتھد سعید رغم أن خالد ، وكان سعید یجوز تقلید غیر األعلم فقلد زید ال ) ٣بمعنى أنھ كان یستند إلى فتوى سعید في عملھ( 
جواز (ثم مات سعید فرجع إلى اعلم األحیاء لیقلده في مسألة ) اعتمادا على فتوى سعید بجواز تقلید غیر األعلم(أعلم من سعید 

ً  حسنمن وھو حسن فأفتى حسن بوجوب تقلید األعلم وكان خالد أعلم من سعید و) البقاء على تقلید المیت ن فاتضح أ(  معا

فالواجب على زید ــ وفق رأي حسن ــ الرجوع إلى ) علم من سعیدأ اً ح ــ بحسب فتوى حسن ــ الن خالدلسعید غیر صحی تقلید زید
  . خالد إلى حسنھذه حالة یصح فیھا العدول من الحي إلى المیت حیث عدل زید من وتقلید خالد 

  

  )١٦(مسألة 

  من ھو المقصود باألعلم ؟المسائل السابقة ف علم فيتكرر ذكر المجتھد األ  //الشرح

األحكام التي یحتاجھا المكلف في عباداتھ ) استخراج(ھو األكثر قدرة من باقي المجتھدین على استنباط : ٤األعلم 
األدلة التي یعتمد علیھا المجتھد في فتواه وھي الكتاب ( ومعامالتھ ، وذلك بان یكون أكثر علما من غیره بالمدارك

                                                           
١

أي یكون المكلف عارفا (والمقصود من تقلید زید لخالد في ھذا المثال ھو أن یلتزم زید بفتوى خالد . معاني التقلید عند العلماء  ١٤ذكرنا في ھامش مسألة 
  . فال یكفي ھنا مجرد مطابقة عمل زید لفتوى خالد حتي یقال لخالد أنھ یقلد خالداً )  ھبرأي المجتھد وملتزماً برأی

  
٢

  .وما یجب على المكلف فعلھ عند موت مرجع تقلیده فراجع  ٥تقدم بیان ھذه الفتوى في مسألة 
  
٣
  .لفتوى سعید) داً استنا(فال یكفي ھنا مجرد التزام زید بفتوى  سعید ، بل البد أن یكون زید قد عمل اعتماداً  

  
٤

العلم بطرق إثبات صدور الروایة ،والدخیل فیھ علم الرجال وعلم الحدیث بما لھ من شؤون كمعرفة الكتب ) األول: (عمدة ما یالحظ فیھ األعلمیة أمور ثالثة 
والخلط الواقع بین متن الحدیث وكالم المصنفین ومعرفة النسخ المختلفة وتمیز األصح عن غیره ...ومعرفة الروایة المدسوسة باالطالع على دواعي الوضع 

فھم المراد من النص بتشخیص القوانین العامة للمحاورة وخصوص طریقة األئمة علیھم السالم في بیان األحكام ولعلم األصول والعلوم ) الثاني...( ونحو ذلك 
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، بحیث یكون ١، وكذلك یكون اقدر من غیره على تطبیق القواعد العامة على مصادیقھا) والسنة والعقل واإلجماع
الحاصلة من العلم بمخالفة ) الشك(صرف الریبة تفوقھ على غیره  في اإلحاطة بأدلة األحكام وتطبیقاتھا یوجب 

  :لفتوى غیره مثالھ فتواه

إن خالد یقول بحرمتھ فان قول خالد ھذا یولد في نفسي إنني عندما اعلم أن زید یقول بجواز التدخین مثال واعلم  
فان أعلمیة زید ھذه تصرف  اعلم من خالد بدرجة كبیرةولكن إذا كان زید ) شك باحتمالیة خطاء زید في فتواه(

  .واطمأن بصحة فتوى زید  نفسي شكھا وریبتھا بكون زید مخطئ عن

كما ) استنباط الحكم(تي لیس لھا دخل في عملیة االجتھاد قد یكون خالد اعلم من زید في بعض العلوم ال: مالحظة
لو كان خالد لھ اطالع بعلم الطب أو علم الفلك أو الفلسفة أكثر من زید ولكن ھذا ال یؤثر في كون  زید ھو 
المجتھد األعلم الذي یجب تقلیده عند اختالف المجتھدین بالفتوى الن المھم في تشخیص األعلم أن یكون اعلم في 

  .علوم التي لھا دخل في استنباط الحكم وتطبیقاتھا فقط ولیس في جمیع العلومال

في الطب واقدر على ) علي(أفضل من ) دمحماً (أال ترى انك إذا سالت عن طبیب حاذق لتعالج عنده وقیل لك أن 
في القانون في الشعر ولدیھ شھادة أخرى بالھندسة وخبرة ) دمحم(امھر من ) علي(تشخیص المرض والعالج ولكن 

ألنك ترى أن الھندسة والشعر والقانون لیس لھا دخل في تشخیص المرض ) دمحم(فأنت بالتأكید ستذھب إلى 
  .  والعالج فأنت تبحث عن األكثر خبرة في الطب ولیس األكثر خبرة بأي شيء

  

  

  )١٧(مسألة 

  علم ؟ن یرجع المكلف لتعیین المجتھد األإلى من یجب أ: س   //الشرح

ھل الخبرة واالستنباط ویقصد بھم من أ) خبارھمالصادقین في أ( لى الثقاتیجب على المكلف الرجوع إ : الجواب
المجتھدین او من قارب رتبة االجتھاد حیث بلغ درجة عالیة من العلم الذین اطلعوا على مستویات المجتھدین من 

حتى لو كان ذلك االطالع اطالعا  یةو االطالع على بحوثھم االستنباطخالل الحضور في مجالسھم العلمیة أ
االطالع یكفیھم  ذا كان ھذا المقدار منإ) أي اطلعوا على بعض استنباطاتھم ولیس على جمیع عملیات االستنباط عندھم ( جمالیا إ

االستنباط كعلم الرجال والحدیث وأصول الفقھ مور التي لھا دخل في عملیة لتقییم من ھو األعلم منھم في األ
  ).١٦(من العلوم التي تتوقف علیھا عملیة االستنباط كما تقدم بیانھ في المسألة وغیرھا 

علم حجة فال یمكن االطمئنان بقولھ وال یكون تشخیصھ لأل) الخبرة والوثاقة(ما من لم یتوفر فیھ ھذان الشرطان اعني أ
فال ( علم لقصور في قدرتھ العلمیة غیر الخبیر ال یتمكن من تشخیص األ، الن ) أي ال یجوز االعتماد على قولھ شرعا(

ن ھل الخبرة ال یمكوأما غیر الثقة فحتى لو كان من أ ،) علم حتى لو كان ثقة لرجوع إلى أي طالب علم لتشخیص األیمكن ا
   خذ بقول غیر الثقة فال یكون كالمھ حجةالشارع یجوز األ ناالعتماد على قولھ في تشخیص األعلم انھ لم یثبت أ

  ).علم االعتماد على كالمھ في تشخیص األ مكن للمكلفأي ال ی( 

  
                                                                                                                                                                      

تعلیقة السید . (استقامة النظر في مرحلة تفریع الفروع على األصول) الثالث(     األدبیة واالطالع على أقوال من عاصرھم من فقھاء العامة دخالة تامة في ذلك
  )١٣ص ١السیستاني على العروة ج

 
١

رواة الحدیث إلثبات فمثال ثبت في علم األصول أن قول الثقة حجة فھذه قاعدة أصولیة عامة ، فالمجتھد األعلم ھو األقدر على تطبیق ھذه القاعدة العامة على 
فنالحظ أن مجرد معرفة القاعدة وإثباتھا ال یكفي في االستنباط . ن من الرواة ثقة فیمكن األخذ بروایتھ ، وفالن لیس بثقة فال یمكن االعتماد على روایتھأن فال

اعتمد على روایتھ واستنبط حكما بل نحتاج إلى دقة في التطبیق وإال أصبحت القاعدة بال فائدة أو قد یقع المجتھد في استنباط خاطئ إذا شخص أن زیداً ثقة و
وھذا مجرد مثال وإال فالمجتھد یواجھ الكثیر من القواعد في مختلف العلوم التي لھا دخل في عملیة . والحال أن زیداً لیس بثقة فال یمكن االعتماد على قولھ

 .االستنباط ویحتاج إلى تطبیق دقیق لھا على مصادقیھا و أفرادھا 
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  )١٨(مسألة 

نھم اجتمعت ، كل واحد م)زید ودمحم وخالد وجواد ( ذا تعدد المجتھدون الجامعون للشرائط ، فكان إ   //الشرح
  ن یقلده ؟أ) حسن(یجب على المكلف  ي واحد منھمفأ. في شرائط التقلید 

  :خرى ، وھمافیھما حكم التقلید من صورة إلى أ صورتان یختلف في ھذه الحالة لدینا: الجواب 

یعلم وجود االختالف بین ھؤالء المجتھدین في الفتوى في ) حسن(ذا لم یكن المكلف إ: ــ الصورة األولى  ١
تالئیة حتى لو كانوا مختلفین في مسائل أخرى ولكنھا غیر اب(لى حسن صوص المسائل االبتالئیة بالنسبة إخ

نھم لم النسبة لحسن حكم غیر المختلفین ألة لحسن كما لو كانوا مختلفین في مسائل النفاس مثال فان حكمھم ببالنسب
د أي ففي ھذه الصورة یجوز لحسن ان یقل)  الخ..لیھ كالصالة والصوم في المسائل االبتالئیة بالنسبة إیختلفوا 

  .خرآلى لو كان بعضھم اعلم من البعض اربعة حتمجتھد من ھؤالء األ

لیھ ، في المسائل االبتالئیة بالنسبة إ ربعة مختلفون في الفتوىإذا علم حسن أن المجتھدین األ: ــ الصورة الثانیة ٢ 
  :، وفي ھذه الصورة توجد ثالثة حاالت  ١جمالو كان علمھ باالختالف على نحو اإلحتى ل

خرین ، ففي ھذه الحالة یجب على من الثالثة اآل إذا ثبت عند حسن أن احد المجتھدین األربعة اعلم:  ولىلحالة األا
 علمیةل الخبرة او غیره من طرق ثبوت األبسبب سؤالھ ألھ ــعلمیتھ عنده أن یقلد ذلك المجتھد الذي ثبتت أ حسن

  .ن شاء هللاأ) ٢٠(ي سیأتي بیانھا في المسألة الت ــ

  

وكان ) دمحم وجواد(اعلم من الباقین ) زید و خالد ( ن اثنین من المجتھدین مثالإذا ثبت عند حسن أ:  الحالة الثانیة
في صورة تساوي ) ١٤(یین في العلم ، وحكم ھذه الصورة ھو نفس الحكم الذي ذكر في المسألة وزید وخالد متسا

  :المجتھدین الحي والمیت في العلم،وبیان ذلك 

أكثر ن زید بمعنى أ ــورع من خالد أ ،فإذا ثبت عند حسن أن زیدا مثالن زید وخالد متساویان في العلم حیث أ
ن احدھما أورع من اآلخر أما إذا لم یثبت أ. وجب على حسن تقلید زید  ــفتاء من خالد تثبتا و احتیاطا في مقام اإل

لزامي في ھذه الحالة یجب علیھ د حسن  بحكم إجمالي عنھما وقلده إال في حالة حصول علم إأختار أي واحد من
  .فراجع) ١٤(یھما كما تقدم بیانھ في المسألةاالحتیاط بین قول

  

ربعة اعلم من الثالثة الباقین ولكنھ ال یتمكن من تشخیصھ إذا ثبت عند حسن أن احد المجتھدین األ: الحالة الثالثة 
ن أوخالد اعلم من دمحم وجواد ویعلم ن زید فھو یعلم أ(دد بین اثنین منھم مثال إما زید أو خالد بالتحدید بأن كان مر

ال یستطیع تشخیص األعلم منھما بأي طریق من  خر ولكنھیین في العلم فاحدھما اعلم من اآلزید وخالد غیر متساو
  :، وفي ھذه الحالة ) علمطرق تشخیص األ

  : تارة یكون االحتیاط ممكنا

                                                           
١

لیة الف بین المجتھدین علما تفصیلیا أي یعلم بأنھم مختلفون ویعلم بالمسائل التي اختلفوا فیھا ، كما لو كان اطلع على جمیع الرسائل العمتارة یعلم حسن باالخت
  .للمجتھدین األربعة علم بالمسائل التي اختلفوا فیھا

ن ال یعلم ماھي المسائل التي اختلفوا فیھا ، كما لو سأل احد طلبة العلم وتارة یعلم حسن باالختالف بین المجتھدین علما إجمالیا أي یعلم بأنھم مختلفون ولك
 .أن المجتھدین األربعة مختلفون في المسائل االبتالئیة بالنسبة إلیھ ولكنھ لم یخبره بھذه المسائل التي یختلفون فیھا :الثقات واخبره 
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ً أ )حسن(فیجب على   وجوب (زامیا لإ ن یحتاط بین قولي زید وخالد في المسائل التي یختلفان فیھا وتتضمن حكما
  :، وھذه المسائل ھي ) أو حرمة

في ھذا النوع  آلخر في نفس المسألة ،لزامي الذي یفتي بھ انھما بحكم إلزامي مخالف للحكم اإلفتى كل مأ ــ أذا أ
                   .            كان الخالف بینھما في مسألة واحدة فقط االحتیاط بین قولي زید وخالد حتى لو)حسن (من االختالف یجب على 

فتى خالد بأن الواجب  في ظھر یوم یوم الجمعة ھو صالة الجمعة  ، وأ فتى زید بأن الواجب في ظھرإذا أ: مثالھ 
بین صالة  ١الجمعة ھو صالة الظھر ــ فحتى لو أحتمل حسن أن الواجب في ظھر یوم الجمعة ھو واجب تخییري

حتیاط في ھذه الحالة یقتضي تیاط بین قولي زید وخالد ، واالو صالة الجمعة ــ وجب على حسن االحالظھر 
  .  یضابأن یصلي الجمعة ثم یصلي الظھر أ التكرار

حدى المسالتین واآلخر في إ) وجوب أو حرمة(ألتین بأن كان احدھما یفتي بحكم إلزامي ختلفا في مسب ــ إذا ا
في المسألة  لزاميلعكس فمن كان یفتي بالحكم اإلنیة بافیھا ، وفي المسألة الثا) الجواز(یفتي بحكم ترخیصي 

في ) الجواز(الترخیصي في المسألة الثانیة ومن كان یفتي بالحكم ) بالجواز(صبح یفتي بحكم ترخیصي األولى أ
بین قولیھما وھو ففي ھذه الحالة یجب االحتیاط . لزامي في المسألة الثانیةالمسألة األولى أصبح یفتي بالحكم اإل

  .لزاميالحكم اإلامتثال 

  اإلقامة وأفتى خالد أفتى زید بوجوب:ففي المسألة األولى.االستراحةاإلقامة ، جلسة : لدینا مسألتان  كانتإذا :مثالھ

  ). فالوجوب حكم إلزامي واالستحباب حكم ترخیصي أي جواز اإلقامة(باستحباب اإلقامة 

               

  .  ب جلسة االستراحة وأفتى خالد بوجوب جلسة االستراحة ستحباأفتى زید با: في المسألة الثانیة و 

قامة ألنھا مرددة بین واالحتیاط ھنا یقتضي أن یأتي باإلن یحتاط بین قولیھما ، ففي ھذه الحالة یجب على حسن أ 
  .بب السابقستراحة لنفس السوكذلك علیھ اإلتیان بجلسة اال) كما تقدم بیانھ في أقسام  االحتیاط ( وعدم الحرمةالوجوب 

بل ــ حتیاط بین قولیھما تین الحالتین فال یجب على حسن االذا كان االختالف بین زید وخالد على غیر ھاأما إ
ذا لم یحتمل أعلمیة احدھما یتخیر في العمل وفق فتوى من شاء لد من یحتمل أنھ اعلم من اآلخر فإعلیھ أن یق

  :یاط ھيوصور االختالف التي ال یجب فیھا االحت ــمنھما 

  .لزامي واآلخر بحكم ترخیصي في مسألة واحدة فقط ولیس في مسألتینــ لو أفتى احدھما بحكم إ

  .ــ لو اختلفا في أكثر من مسألة واحدة ولكن كان احدھما دائما یفتي بالحكم االلزامي

  

  ) .غیر ممكن(وتارة اخرى یكون األحتیاط متعذر

حدھما بوجوب فتى اكما لو أ)  وجوب وحرمة(ن محذورین وران األمر بیما من جھة دإ: وعدم إمكان االحتیاط یكون 
.                                                                                 ) كما تقدم بیانھ في أقسام االحتیاط (ا یكون متعذرفتى بحرمتھا ، فاالحتیاط ھنصالة الجمعة واآلخر أ

كما لو أفتى احدھما بوجوب القصر واآلخر بوجوب ( اوقت للعمل بالقولین معحتیاط غیر ممكن بسبب ضیق الوأما یكون اال

حتیاط بین قولي زید ھذه الحالة ال یجب على المكلف االففي ) التمام ولم یبقى من الوقت إال ما یكفي ألداء صالة واحدة فقط

                                                           
١

كفارة اإلفطار ، فلو أن المكلف افطر : مثالھ . ة أشیاء ولكنھ ال یجوز لھ تركھا جمیعا ھو الواجب الذي یكون فیھ المكلف مخیر بین عد: الواجب ألتخییري
یین ، متعمدا في شھر رمضان من دون عذر ففي ھذه الحالة تجب علیھ الكفارة وھي مخیرة بین عتق رقبة أو إطعام ستین مسكین أو صیام شھرین متتال

  .ز لھ تركھا جمیعافالمكلف حر باختیار أي واحد منھا ولكن ال یجو
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ة احدھما تخیر في بأعلمیَّ  حتمالنھ اعلم من اآلخر أما إذا لم یكن لدیھ أي امن یحتمل أوخالد بل یجب علیھ تقلید 
  .العمل وفق فتوى أي منھما

  

  

  

  

  

  اذا تعدد المجتھد الجامع للشرائط           :) ١٨(مخطط المسألة 

  

  ولو علما اجمالیاوى باالختالف بین المجتھدین                      یعلم باالختالف بینھم في الفت یعلمالمكلف ال  

  في الفتوى في المسائل االبتالئیة بالنسبة لھ

  یجوز لھ تقلید أي مجتھد منھم

  اذا كان اثنین منھم اعلم من االخرین وھما متساویان في العلم                                                اذا كان احدھم اعلم من اآلخرین                         

                                                                                                                                                                          
  لم یثبت عند المكلف االورع           ذا كان احدھما اورع من االخرا      األعلم                     اذا  لم یتمكن                              اذا تمكن من تعین

  او كانا متساویین في الورع              وثبت ذلك عند المكلف                                                                                 وجب تقلید األعلم   

  ورعوجب تقلید اال                اذا كان متعذر                          اذا كان األحتیاط ممكن                        

  المسائل التي تقترن بعلم اجمالي         غیرھا  يف                                                  وجب االحتیاط بین قولیھما في موارد االحكام االلزامیة

  یجب االحتیاط بین قولیھما           یتخیر بینھما                                                                                                                          

  لم یحتمل                اذا احتمل اعلمیة احدھما                                             

  یتخیر بینھما               یقلد من یحتمل اعلمیتھ                                              

  

                           في الصورتین السابقتین                                              في مسألتین                   اذا لم یكن األختالف كما         االختالف في مسألة واحدة
                    اذا افتى احدھم بالجواز                                                                                                              بوجوب كما لو افتى احدھما

                                                                                                                     في مسألة واالخر بالوجوب  بوجوب الجمعة     الظھرواالخر
                      ألة ولكن                   علم االختالف بینھما في مسألة واحدة                     اختلفا في اكثر من مس          فیھا وبالعكس في مسألة اخرىالمكلف یحتمل الوجوب    وكان 

  دائما یفتي بااللزام                            احدھمااحدھما یفتي فیھا باأللزام واالخر بالجواز                                                                               التخیري

  یجب االحتیاط بین قولیھما      یجب االحتیاط بین قولیھما

  الیجب االحتیاط بین قولیھما                  الیجب االحتیاط بین قولیھما                                                                                  
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  )١٩(مسألة 

  :ا فلھ حالتان المجتھد األعلم إذا عرضت لھ مسألة یرید معرفة الحكم فیھ //الشرح 

 ٠فیفتي في المسألة ، أن یكون لدیھ دلیل یكفیھ شرعاً لإلفتاء وفقھ  .١
أي في " فھو في ھذه الحالة .لة ویحتاط فیتوقف عن اإلفتاء في المسأ، أو ال یتوفر لدیھ الدلیل بالمقدار المتقدم  .٢

 ٠" ھذه المسألة محتاط ولیس مفتي 

المجتھد األعلم لھ فتوى في ھذه المسألة كما ھو الحال في الصورة ثم إن المكلف إذا عرضت لھ مسألة فإن كان 
ففي ھذه الحالة یجب على المكلف أن یقلد المجتھد األعلم في تلك المسألة بل في جمیع المسائل التي یفتي بھا ) ١(
٠  

في المسألة ى أو كانت لھ فتو) ٢(الصورة أما إذا لم یكن للمجتھد األعلم فتوى في المسألة كما ھو الحال في  

ولكن المكلف لم یتمكن من الوصول إلى الفتوى كأن یكون في مكان ال یتمكن فیھ من سؤال المجتھد األعلم أو 

  ٠االطالع على فتواه من خالل قراءة رسالتھ العملیة أو سؤال أحد المطلعین على الفتوى

. األعلم للعمل وفق فتواه في المسألة ففي ھاتین الحالتین یجوز للمكلف الرجوع إلى مجتھد آخر غیر المجتھد  
وذلك إنّھ لو فرضنا أن ) ١٨(ولكن علیھ مراعاة ترتیب األعلمیة في المسألة كما تقدم شرحھ في المسألة 

إذا لم یكونا مختلفین في الفتوى في ھذه المسألة " زید وخالد " ھما  -غیر المجتھد األعلم -المجتھدین اآلخرین 
أما إذا كانا مختلفین في الفتوى في ھذه المسألة كأن یفتي زید بالوجوب مثالً ویفتي ، نھم جاز الرجوع إلى أّيٍ م

وكان زید أعلم من خالد وجب تقلید األعلم منھما ــ وھو زید ــ وال یجوز الرجوع إلى غیر األعلم ،خالد بالجواز 
  ٠في ھذه المسألة 

  

  

  فتوى في مسألة  إذا لم یكن للمجتھد األعلم//      ١٩مخطط المسألة 

  أو كانت لھ فتوى ولم یتمكن المكلف من الوصول إلیھا           

  

  یجوز لھ االحتیاط كما احتاط مرجع تقلیده               ویجوز لھ الرجوع الى مجتھد آخر تكون لھ فتوى فیھا 

            

                      

  في المسألة ھدون                            أما اذا أختلف المجتھدونفان لم یكن المجت                                         

  مختلفین في تلك المسألة                                                           

  علم منھموجب تقلید األ                   قلَد أيٍ منھم في خصوص تلك المسألة                                          
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  )٢٠(مـسـألــة 

وإذا ،إنھ یشترط في مرجع التقلید أن یكون مجتھداً " : دام ظلھ " لقد تقدم من سماحة المصنف  //الـشــرح 
أن یبین الطرق التي " دام ظلھ " وفي ھذه المسألة یرید السید ، اختلف المجتھدون في الفتوى وجب تقلید األعلم 

  ٠میةیثبت بھا االجتھاد أو األعل

  : یثبت االجتھاد أو األعلمیة بأحد أمور : فقال 

ستدالالتھ فقد ا وقد حضر عند المجتھد وأطلع على أبحاثھ و ٢فإذا كان الشخص من أھل العلم :١العلم الوجداني .١
ً على " القطع"یحصل لھ العلم  بأن ھذا الشخص قد بلغ درجة االجتھاد أو أنھ أعلم من اآلخرین إذا كان مطلعا

  ٠باقي المجتھدین الذین یحتمل أعلمیتھم أبحاث 

بأن ھذا الشخص مجتھد أو أنھ أعلم من اآلخرین ولكن % " ١٠٠أي العلم بدرجة " یحصل لھ القطع  وتارة ال
وفي ھذه الحالة أیضاً یثبت االجتھاد أو األعلمیة ألن االطمئنان حجة ولكن یشترط أن یكون ٣یحصل لھ االطمئنان 
  :عقالئیة ن مناشيءھذا االطمئنان ناتج م

فالعقالء یعدون االختبار طریق عقالئي یعتمد علیھ في تشخیص مثل ھكذا أمور فنجدھم یعتمدون على  : كاالختبار
االختبار في قبول الطلبة في دراسات خاصة مثالً أو منحھم شھادة تجیز لھم ممارسة المھـن ذات التأثـیر في حـیاة 

  ٠اإلنسان 

ً مجتھد أو أعـلم فإذا ولـّـد َ ھذا الـشیاع العـلم َ أو  فإذا شاع في: الشیاع أو األوساط العـلمیة الحـوزویة أن فـالنا
أما الشیاع في  ٠واجتھاده فھذا المقدار یكفي إلثبات أعلمیتھ االطـمئنان في نـفـس المكلف بأن فالن مجتھد أو أعلم 

أي لیس طریقة عقالئیة " یكون منشأ عقالئیًا  اع الاألوساط غیر العلمیة بأن زید مجتھد أو أنھ أعلم فھذا الّشی
  ٠"یعتمد علیھا العقالء في تشخیص مثل ھكذا أمور 

أو أنھ أعلم من اآلخرین ، فإذا شھد شاھدان من أھل الخبرة أن فالن مجتھد ، ویعبر عنھا بالبینة :شھادة عادلین  .٢
   ٠الشھادة أمور في ھذهولكن یعتبر ٠فإن شھادتھم حجة یثبت بھا اجتھاده أو أعلمیتھ ُ 

ً من دون : بالعدالةویقصد ، أن یكون الشاھدان عادلین :  أوالً  ً وال یرتكبان محرما ھو أنھما ال یتركان واجبا

أن یتناول المیتة من : ھو العذر المقبول شرعاً لو اعتذر بھ من ارتكب المحرم مثالھ والمؤمن ، مؤمن شرعي 
جعلھ الشارع مؤمناً من  ن فإن تناول المیتة حرام ولكن ألنھ اعتمد على مادون علم ألنھ أخذھا من سوق المسلمی

یؤخذ من سوق المسلمین مع عدم العلم بحرمتھ یحكم علیھ بالحلیـّة فإذا  فإنَّ ما" ٤سوق المسلمین " العقاب أعني 

                                                           
١

وھو العلم بالوجدان أي النفس وقواھا الباطنیة فھو العلم بدون واسطة خارجیة فمثالً إذا رأى الشخص الھالل فھذا الشخص حصل لھ علم : العلم الوجداني 
ل أخبار الشخص لھ بذلك لم م بالھالل من خالولكن لو أخبره شخص آخر بأنھ رأى الھالل أو أن غداً عید فعل، وجداني بالھالل ألنھ ھو من حصل ھذا العلم 

  .ھ ھذا علماً وجدانیاً ملیكن ع
 
٢

  .المقصود بھم الطلبة الذین بلغوا درجة عالیة من العلمیة فأصبح بإمكانھم تشخیص المجتھد : أھل العلم 
  
٣

المخالف فیكون بحكم المعدوم ، فلو ظننت بعدالة زید  تسكن معھا النفس وال تعتني باالحتمال% ٩٨او% ٩٩ھو درجة عالیة من الظن كنسبة : االطمئنان 
 .منزلة العدم % ١فان النفس تطمأن بعدالتھ وتنزل احتمال عدم عدالتھ % ٩٩بنسبة 

 
٤

بحلیتھ فیحكم ) أي مذبوح على الطریقة الشرعیة ( معناھا أن اآلخذ من سوق المسلمین یكفي في الحكم بان الشيء المأخوذ مذكى : قاعدة سوق المسلمین 
ولكنھ في بالد  والمراد من السوق مطلق األمكنة التي تكون في سیطرة المسلمین ال السوق بالمعنى الخاص المتعارف فقط ،فلو كان ھناك دكان لیس في السوق

أي اغلب ( ھو كونھم اغلب األفراد المسلمین فانھ ینطبق علیھ حكم سوق المسلمین فیحكم على ما یؤخذ منھ بالحلیة والطھارة ، كما أن المراد من المسلمین 
  ) .األفراد الموجودین في ذلك البلد ھم مسلمین 
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شرب ماًء ولم یكن قاطعاً  وكذلك لو، فال یعد مرتكباً للحرام بدون مؤمن " میتة " تبین بعد تناولھ إیاه أنھ حرام 
فإن ُشرب الماء النِّجس ، شربھ من الماء كان نجساً  فإذا أتضح أن ما" ١أصالة الطھارة " بطھارتھ اعتمادًا على 

ً إال أنھ أرتكب ھذا المّحرم ولدیھ مؤمن شرعي وھي   فھي قاعدة مجعولة" أصالة الطھارة " وإن كان حراما
  ٠وقد اعتمد علیھا في شربھُ للماءن الماء كان نجسا من العقاب عند انكشاف أوھي مؤمنة من قبل الشارع مؤمنة 

" أي في مقام العمل باإلتیان بالواجبات وترك المحرمات " العملیة  االستقامة: عبر سماحة السید عن العدالة وقد 
 فالشریعةیر فیھ اإلنسان وھذا تعبیر بالغي لطیف إذ شبَّھ الشریعة بالطریق الذي یس" في جادة الشریعة المقدسة 

واالستقامة فیھا ھو تطبیق تلك األحكام بشكل كامل فإذا ما خالف ) األحكام التي شرعھا المولى من واجبات ومحرمات (ھي 
الناشئة غالبًا : (قال " طریق الشریعة ولیس بمستقیم ٍعلیھا  الشخص حكًما من األحكام الشرعیة یكون حائداً عن

فالدافع الحقیقي الذي یدفع اإلنسان للتمسك باألحكام الشرعیة ھو الخوف من المولى  )فس عن خوٍف راسخ في الن
تعالى وألیم العقاب الذي أعده للعصاة ومن البدیھي أن ھذا الخوف كلما كان راسخـًا في النفس فإنھ یمنع صاحبَھُ 

ن اإلنسان عادالً، وال فرق في وبھذا التمسك بأحكام الشریعة یكو، من ارتكاب الذنوب التي تستوجب العقاب 
  . الذنوب التي تذھب العدالة بین الصغیرة والكبیرة 

  . ١١وبھذا یتضح معنى العدالة التي أشترطھا سماحة السید في مرجع التقلید في المسألة 

 ً أي یشترط أن یكونا ، یشترط في الشاھدین أن یكونا من أھل الخبرة في مجال االجتھاد واألعلمیة :  ثانیا
قد أطلعا على حال من یشھدان لھ أو علیھ باالجتھاد أو . مجتھدین أو على مرتبة علمیة عالیة تقارب االجتھاد 

وأما غیر أھل ، عدمھ فھؤالء ھم من یمكن االعتماد على شھادتھم في ھذا المجال أن یكونوا على علـم ودرایٍة 
  ٠ن عادالً إال أن شھادتھ في ھذا المجال ال یعتد بھاالخبرة ممن لم یكن قد بلغ ھذه الدرجة العلمیة فإنھ وان كا

 ً أن ال یعارض شھادة الشاھدین العادلین من أھل الخبرة شھادة عادلین آخرین من أھل الخبرة فیشھد  : ثالثا
أعلم ) زید(أو یشھد الشاھدان بأن ، مثالً ویشھد الشاھدان اآلخران بعدم اجتھاده ) زید(الشاھدان باجتھاد 

  ٠ھو األعلم) سعدًا(ویشھد آخران بأن  المجتھدین

وفي ھذه الحالة إن تساوى الشھود بالخبرة فالذین یشھدون بأن ) تعارض الشھادتین ( فھذه الصّور یعبر عنھا 
لیس بمجتھد في ھذه الحالة تتساقط الشھادتان وال یعتمد ) زید(مجتھد خبرتھم مساویة للذین یشھدون أن ) زید (

مثالً أكثر من ) زید(أختلف الشھود بالخبرة بحیث كانت خبرة الشاھدین الذین شھدا باجتھاد  وإن ٠على أّيٍ منھما 
بسبب زیادة (شھادة من شھدا بعدم اجتھاده بدرجٍة واضحٍة فیحتمل احتماالً قویًا أن كالم الشاھدین األولین 

ر خبرة ففي مثالنا یحكم باجتھاد ھو المصیب للواقع فعندھا یؤخذ بشھادة األكث)خبرتھما بھذه الدرجة الملحوظة 
   ٠)زید(

  وھذا ھو الطریق الثالث من الطرق التي یثبت بھا االجتھاد أو األعلمیة :من أھل الخبرة ٢خبر الثقة  .٣

كان ثقة ال یكذب وإن لم یكن عادالً فإن كان من أھل الخبرة وشھادتھ تولد الوثوق في نفس  فإن الشخص إذا
إذ ثبت من جھة الشارع  ٠بشھادتھ )  علمیةاأل االجتھاد و( أو أعلمیتھ فیثبتان المكلف فإذا شھد باجتھاد شخص

   ٠اعتبار قول الثقة مطلقاً سواء كان عادالً أم ال مادام صدوقاً في قولھ 

                                                           
١

لم تتحقق  وشروط تطبیق ھذه القاعدة ثالثة أمور ما. معناھا إن كل شيء تشك في انھ طاھر أم ال تحكم بطھارتھ حتى یثبت لك خالف ذلك : قاعدة الطھارة 
فلو كان سابقا یعلم أن اإلناء نجس مثال وبعد ذلك شك في بقاء نجاستھ الحتمال ( عدم وجود حالة سابقة للنجاسة  -١: فال یستطیع المكلف تطبیق القاعدة وھي 

عدم وجود أمارة شرعیة تثبت  – ٢) ي یستصحب النجاسة المعلومة سابقا  یحكم بطھارتھ بل یحكم بنجاستھ أأن یكون شخص آخر قد طھره ففي ھذه الحالة ال
تجري  ن الماء نجس وشككت في قولھ ألني اعتقد انھ مشتبھ مثال ففي ھذه الحالة أیضا احكم بالنجاسة والھ أخبرني صاحب الماء الذي أخذتھ منكما ا( النجاسة 

  .عدم تحول الشك بالنجاسة إلى علم أو اطمئنان بالنجاسة   - ٣) قاعدة الطھارة 
٢

إي ھناك من یكون عادل ( یشترط أن یكون عادال ، فبین الثقة والعادل عموم وخصوص من وجھ ھو الشخص الصدوق في كالمھ الذي ال یكذب ، وال : الثقة 
الشخص عادل وثقة ، وھناك ثقة ولیس عادل كمن یترك الصالة ولكنھ كان صدوقا في كالمھ وإخباره  ، وھناك عادل ولیس ثقة كمن یكذب متعمدا وتاب فھذا 

 )  .ر منھ الكذب المتعمد فال یوثق بكالمھ بعد ذلك فال یكون ثقة ألنھ بالتوبة تعود العدالة ولكنھ حیث صد
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أكثرھما خبرةً ومع تساویھما  ولكن أذا تعارض قول الثقة ھذا مع قول ثقة آخر من أھل الخبرة أیضاً فیؤخذ بقول
یتساقط قولیھما فال یثبت بِھ شيء كما تقدم عند تعارض الشاھدین العادلین بشھادة شاھدین عادلین في الخبرة 

  ٠آخرین 

  ٢١مسـألــة 

  ٢٢مـسـألــة 

فتاء بالمسألة فأنھ یقوم بتبین طریقة االحتیاط فیھا ، وھو تارة یتوفر للمجتھد الدلیل الكافي لإل عندما ال   //الشرح 
حتیاط أو نباط ــ  یلزم المكلف بالعمل باالدلة في المسألة وما تقتضیھ عملیة االستاألبحسب ما تملیھ علیھ  –

 وتركھ ولھذا كان لى مجتھد آخر ، وتارة ال یلزمھ بالعمل باالحتیاط بل یجعلھ مخیر بین العمل باالحتیاطالرجوع إ
  :قسمان ) المسائل المنتخبة ( الرسالة  االحتیاط المذكور في ھذه

وھو احتیاط ال یجوز للمكلف تركھ بل یجب علیھ إما العمل باالحتیاط أو الرجوع في المسألة  :الوجوبي االحتیاط  .١
 )١٩(تقدم تفصیلھ في المسألة  إلى مجتھد آخر مع مراعاة أن الرجوع یكون إلى أعلم المجتھدین اآلخرین وفق ما

٠ 
العمل بِھ ــوھو األفضل ــ أو تركھ وال یجوز لھ  وھو احتیاط یكون المكلف فیھ مخیـّر بین :االحتیاط االستحبابي  .٢

 ٠الرجوع إلى مجتھد آخر

  

 

  األلفاظ المعبرة عن االحتیاط الوجوبي

١-  ً ً على                                                          : كما في قولھ  : االحوط وجوبا ً وإن كان معتصما یعتبر في تطھیر اإلناء غسلھُ بالماء ثالثا
 ً   ٠االحوط وجوبا

٢-  ً  االحوط لزوماً أن ال یكون بین موقف اإلمام ومسجد المأموم أزید: كما في قولھ  : االحوط لزوما

  ٠من أقصى مراتب الخطوة

 نقطاع الدم في المستحاضة المتوسطة ال یجب الغسل ال: كما في قولھ  :وجوبھ مبني على االحتیاط - ٣

  ٠وبھ مبني على االحتیاطعلى األظھر وأما في الكثیرة فوج

  أما الـطـیـور فـیحرم مما یوجد فیھا من الـمـذكورات : كما في قولھ  : مـبني على االحتیاط اللـزومي - ٤

  ٠وأما تحریم غیرھما فمبني على االحتیاط اللزومي" الرجیع  الدم و" 

أعـلى من اآلخر " لمصلي والـمیت ا" أن ال یكون أحـدھـمـا : كما في قولة  : مبني على االحتیاط الوجوبي - ٥
  ٠مبني على االحتیاط الوجوبي علواً مفرطاً واعتبار بعض ھذه األمور في الصالة على المیت

المتنجس بغیر الخمر وولوغ الكلب أو  في غسل داخل اإلناء: كما في قولھ  : االحوط إن لم یكن أقوى -  ٦
أو الكر أو المطر على االحوط إن لم یكن  حتى في الجاريوجب في تطھیره غسلھ بالماء ثالث مرات ... الخنزیر

  ٠على األقوى

یحرم على غیر المتوضيء أن : كما في قولھ :مع عدم سبق االحتیاط أو لحوقھ بفتوى مغایره  "االحوط"  - ٧
  ٠أن ال یمس اسم الجاللة والصفات المختصة بھ تعالى االحوط یمس ببدنھ كتابة القرآن و
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اط ھنا لم یكن مسبوقاً بفتوى مغایره لمقتضى االحتیاط فالفتوى السابقة كانت تتكلم عن موضوع فنالحظ أن االحتی
) المكلف غیر المتوضيء إذا مس بدنھ كتابة القرآن ( فموضوع الفتوى كان ، مختلف عما تحدث عنھ االحتیاط 

  ٠)بھ  ات المختصةالجاللة أو الصف سمالمكلف غیر المتوضيء إذا مس ا( و بینما موضوع االحتیاط ھ

ً بفتوى مغایرة  ً أو ملحوقا ً وسنمثل لھ في ، أما إذا كان االحتیاط مسبوقا ً استحبابیا فاالحتیاط حینئذ یكون احتیاطا
  ٠األلفاظ المعبّرة عن االحتیاط االستحبابي

ط وجوباً أال أي االحو" یجوز للدائن أن یحسب دینھ زكاة ویشكل ھذا في الخمس  : كما في قولھ  : یشكل كذا - ٨
 ً   ٠"یحسب دینھ خمسا

ولكنھ : قال في تبعیة أطراف البئر والدلو والحبل تبعاً لماء البئر في الطھارة قال : كما في قولة  : ھو مشكل - ٩
  ٠"أي االحوط وجوباً عدم اعتبار طھارة المذكورات بالتبعیة" مشكل 

تبعاً للمیت  ائـر آالت التغـسیـل فالحكم بطھارتھاوأما لباس الغاسل وبدنھ وس: كما في قولھ  : محل إشكال - ١٠
  ٠، أي األحوط وجوباً عدم الحكم بطھارتھا  محل إشكال

  

  األلفاظ المعبرة عن األحتیاط األستحبابي

  

ً : كما في قولھ  :االحوط استحباباً  .١ االحوط  على لو نام عن صالة العشاء اآلخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما
 ً   ٠استحبابا

االحوط األولى أن یقضي ما فاتھ في شھر رمضان لعذر أو بغیر عذر أثناء سنتھ إلى : كقولھ  : ولىاألاالحوط  .٢
  ٠رمضان اآلتي

 ٠واألفضل اإلتیان بھ قبل الزوال: كما في قولھ في غسل الجمعة  :األفضل  .٣

 ٠یستحب وضع جریدتین خضراوین مع المیت وینبغي أن تكونا من النخل: كما في قولھ  :ینبغي  .٤

وأما الكتابي فالمشھور نجاستھ ولكن ال یبعد الحكم بطھارتھ وإن كان : كما في قولھ  : االحتیاط ال ینبغي تركھ .٥

 ٠"أي االحوط استحباباً عدم معاملتھ معاملة الطاھر" االحتیاط ال ینبغي تركھ 

 :ھ كما في قول:  و ملحوقا بفتوى مغایرة لالحتیاطإذا لم یكن االحتیاط مسبوقا أ:  األحوط .٦

  )االجتناب  االحوط و ظھروان كان مما ال یؤكل لحمھ على األخرئھ  ال بأس ببول الطائر و( 

  .خرئھ  فتوى بعدم نجاسة بول الطائر و) ظھر على األ...ال بأس ببول الطائر : ( فقولھ 

واالحتیاط یفید  جتنابھما، أذن الفتوى تحكم بعدم االجتناب ،احتیاط استحبابي با) وط االجتناب االح: ( وقولھ 

  .االجتناب ،فاالحتیاط ھنا احتیاط استحبابي 

ظھر األجزاء المیتة النجسة في الصالة وان لم یكن ملبوسا ولكن ما تحلھ الحیاة من أ االحوط عدم حمل: ( وقولھ 

  ) ذلك  جواز

  صالةجزاء المیتة النجسة في العدم حمل ما تحلھ الحیاة من أ:اده ن االحتیاط كان مفأ: فنالحظ 

  .جزاء المیتة النجسة في الصالة جواز حمل ما تحلھ الحیاة من أ: د وكانت الفتوى تفی
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  .ستحبابیا اد االحتیاط فیكون االحتیاط ھنا افاالحتیاط ھنا ملحوق بفتوى مغایرة لمف

  

  :مالحظة 

 ستحبابياال حتیاطن الموضوع الذي تتكلم عنھ الفتوى والموضوع الذي یتكلم عنھ االمن األمثلة السابقة نجد أ 

حمل ما تحلھ الحیاة من : ( لثاني وفي المثال ا) خرئھ  بول الطائر و( ول وھو في المثال األ. موضوع واحد 

  ) .جزاء المیتة النجسة في الصالة أ

ن موضوع الفتوى یختلف عن إ) ٧(النقطة ) ن االحتیاط الوجوبيلفاظ المعبرة عاأل(بینما الحظنا في موضوع 

ن یالحظھ الطالب لكي یتمكن من التمیز بین االحتیاط الوجوبي وھذا الفرق یجب أ. الوجوبي حتیاط موضوع اال

، فكلما كان موضوع الفتوى ) االحوط (كلمة ) دام ظلھ ( واالحتیاط االستحبابي عندما یستخدم المصنف 

ً ن االحتیاط وجوبین كابابیا وكلما كان الموضوعان مختلفیوموضوع االحتیاط واحد كان االحتیاط استح   . ا

  

  

  

  

  

  

  :قد یسأل البعض  )١(تنـبـیــھ 

  ما الفرق بین المستحب واالحتیاط االستحبابي ؟//١س

                                                                 االستحباب ، الحرمة ، الوجوب " حكم تكلیفي من األحكام التكلیفیة الخمسة  إن المستحب //ج 
: وإلثبات االستحباب البد من تحصیل دلیل معتبر شرعاً من الكتاب أو السنةعلى ذلك فمثالً " اإلباحة ، الكراھة 

  ستنبطھُ یصالة الجماعة مستحبة فھذا الحكم بإستحباب صالة الجماعة : یقال 

الصالة فریضة :جـماعة فـریضة ٌ ھي ؟ فقال الصالة في : قلنا لھ : " الفقیة مثال من روایة زرارة والفضیل قاال 
سنھ من تركھا رغبة عنھا وعن جماعة " أي الجماعة " ولیس االجتماع بمفروض في الصلوات كلھا ولكنھا 

  ٠"المؤمنین من غیر علٍة فال صالة لھ 

                                                                                                                                 
نوع من انواع االحتیاط یذكره الفقیھ مراعاة لبعض الخصوصیات في عملیة فھو  : االحتیاط االستحبابيأما 

  ٠فیبین للمكلف طریقة االحتیاط في المسألة وال یلزمھ بالعمل وفق االحتیاط في ھذه الحالھاستنباط مسألة معینة 

  ٠یفتي بھ الفقیھ عندما یوجد لدیھ دلیل على اإلفتاء باالستحباب " المستحب" أذن 

 تنـبــیـھـــات
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مراعاة لبعض ظروف االستنباط كما لو كان رأي نوع من االحتیاط یصیر إلیة الفقیھ "  االحتیاط االستحبابي" و
ور وان مشھور العلماء على رأي وھذا الرأي لم یجد الفقیھ علیھ دلیال كافیا فیحتاط في المسألة وفق رأي المشھ

  .كانت فتواه مخالفة للمشھور

  

فلماذا یعبر الفقیھ عن ھذا االحتیاط                                     "  االستحباب" یدل على "االحتیاط االستحبابي "إذا لم یكن تعبیر //  ٢س
  بأنھ استحبابي ؟

ما یقول الفقیھ مثالً في مسألة عقد ال یعني أن ھذا الشيء مستحب فعند "االحتیاط األستحبابي " صحیح إن  //ج
واألحوط استحباباً أن ال یتولى شخص واحد كال ... یجوز أن یكون شخص واحد وكیالً عن الطرفین : (( الزواج 

  .فالفقیھ ال یعني أّن عدم تولي شخص واحد لإلیجاب والقبول وكالـة ً مستحب )) طرفي العقد 

ن العمل الذي معھ یتیقن المكلف ببراءة ذمتھ ھو أن یتولى شخص بل یرید أن یبین وجھ االحتیاط ھنا وھو إ
  . اإلیجاب ویتولى شخص آخر القبول 

  .أي ھو محبوب عند هللا تعالى وفاعلھ یستحق علیھ الثواب: إن ھذا مستحب : ــ ففرٌق بین أن یقول 

  .ذمتك من التكلیف المتوجھ إلیك أي أنك مع ھذا العمل تتیقن من براءة : إن االحتیاط ھو ھذا : ــ وبین أن یقول 

ً الفقیھ بقولھ  ً " وقطعا                                            . قصد المعنى الثاني ولیس األول " األحوط استحبابا
 وجوبي" وفي النوع اآلخر من االحتیاط یستعمل لفظة "  استحبابي" ولكن لماذا یستخدم الفقیھ في ھذا النوع لفظة 

  ؟" 

أن الفقیھ في مقام بیان االحتیاط تختلف لدیھ األدلة فتارة یرید أن یلزم المكلف بالعمل باالحتیاط أو    :لجوابا 
  ً " أي العمل باالحتیاط والرجوع إلى مجتھد آخر " الرجوع إلى مجتھد آخر وال یجیز لھ ترك األمرین معا

لبیان إن ھذا االحتیاط ال یجوز للمكلف " اط وجوبي احتی" أي " وجوبي " فللتعبیر عن ھذا اإللزام یستعمل لفظة 
بین الحكم التكلیفي  فبسبب ھذه المشابھة، وھو الحكم التكلیفي الذي یلزم المكلف بفعلھ " بالواجب "تركھ تشبیًھا لھُ 

الفقیھ  یستعمل" االحتیاط الوجوبي " وبین االحتیاط الذي یلزم المكلف بفعلھ " الواجب " الذي یلزم المكلف بفعلھ 
  .ھنا " الوجوبي " كلمة 

وتارة الفقیھ یرید أن یبین للمكلف طریقة االحتیاط في المسألة ولكنھ ال یرید أن یلزمھ بالعمل باالحتیاط بل یقول لھ 
فیالحظ أن معنى جواز الترك مع . أن العمل باالحتیاط وفق ھذه الطریقة ھو األفضل ولكن یجوز لك تركھ 

فصالة اللیل مستحبھ فأداؤھا ھو األفضل ویجوز للمكلف " المستحب "حكم تكلیفي وھو  افضلیة الفعل موجود في
  ٠تركھا

" وبین ھذا النوع من االحتیاط الذي یجوز تركھ أعني " المستحب " فھذا الشبھ بین ھذا الحكم التكلیفي أعني 

لھ على أن ھذا النوع من االحتیاط للدال" استحبابي " ھو الذي جّوز للفقیھ استعمال كلمة " االحتیاط االستحبابي 

  .   األستحبابي شيء والمستحب شيء أخر یجوز تركھ واألفضل العمل بھ وأال فاألحتیاط

                    

  :من األلفاظ الدالة على الفتوى ھي  ) ٢( تنـبـیــھ 

 ٠یجب على كل مكلف أن یحرز التكالیف اإللزامیة: كقولھ : یجب  .١
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 ٠استعمال أواني الذھب والفضة في األكل والشرب یحرم: كقولھ :یحرم  .٢

 .األقوى جواز العمل باالحتیاط : كقولھ  :األقوى .٣

 ٠وفي حصول الطھارة بإزالة العین بالعظم والروث إشكال وإن كان ھواألقرب: كقولھ :األقرب  .٤

 ٠الواجب مسح ما بین أطراف األصابع إلى الكعب على األظھر: كقولھ  :األظھر  .٥

 یجوز تغسیل المیت من وراء الثوب وإن كان المغسل مماثالً لھ بل ال یبعد أن یكون ذلك: ال یبعد  .٦

  ٠أفضل من تغسیلھ مجرداً 

 ... یجوز تقلید من اجتمعت فیھ أمور : كقولھ  :یجوز  .٧

في ھو ترخیص بالفعل أي عدم إلزام بفعلھ أو تركھ فیمكن للمكلف أن یفعلھ أو یتجنبھُ  ھذا " یجوز " وھذا التعبیر 

یجوز بیع العذره : أي یصح العقد أو اإلیقاع كقول الفقیھ " یمضي " وقد تأتي في المعامالت بمعنى ، العبادات 

  . للتسمید والدم للتزریق 

 ٠عمل العامي من غیر تقلید وال احتیاط باطل بمعنى أنھ ال یجوز االجتزاء بھ: كقولھ  :ال یجوز  .٨

عن الفعل فإذا فعل المكلف ذلك الفعل المنھي عنھ یترتب علیھ  ١أو أنھ نھيأمر بالترك " : ال یجوز "وھذا التعبیر 

أما في المعامالت فتأتي  ٠ھذا في العبادات. األثم والعقاب تكلیفاً وسائر اآلثار الوضعیة إن وجدت كالضمان مثالً 

وما ذبح على وجھ غیر  ال یجوز بیع جلد المیتھ: " ھذِه الكلمة بمعنى ال یصح ــ أي تبطل المعاملة ــ كقولھ 

  ٠"شرعي 

 ٠ال یجب الحضور على المرأة وال العبد وال على المسافر: ،في صالة الجمعة ،كقولھ : ال یجب  .٩

. ھو رفع اإللزام بالفعل ال رفع نفس الفعل : ترخیص بالترك یمكن فعلھ وبتعبیر آخر " ال یجب "وھذا التعبیر 

ال یجب حضور : (إال أنھ مما ال یلزم على المكلف ،كقول الفقیھ  الن الفعل یبقى على حالھ وال مانع من فعلھ

  ٠فالحضور لیس واجباً على المرأة ولكن لو حضرت فال مانع من ذلك) صالة الجمعة على المرأة 

األماكن التي یتخیر المسافر فیھا بین التقصیر واإلتمام یتعین علیھ فیھا اإلفطاروال یصح منھ : كقولھ : یتعین -١٠ 

                                               .                                                                       وم الص

إذا أعتقد الضرر من غسل العضو الذي فیھ جرح أو نحوه فمسح على الجبیرھثم تبین : كقولھ  :الظاھر   - ١١

                                                                                         ٠عدم الضرر فالظاھر صحة وضوئھ

                                 یصح تقلید الصبي الممیز                                      :  كقولھ : یصح    -١٢

                             .      ن طاھر یعتبر في األرض أن تكو": في التطھیر باألرض "كقولھ : یعتبر   -١٣

                               ....                   العقل ، البلوغ : یشترط في المطلق أمور : كقولھ : یشترط   -١٤

  . تبطل اإلجارة بسقوط العین المستأجره عن قابلیة االنتفاع : كقولھ : تبطل   -١٥

 

  :طلحان یجب أن یفّرق بینھما ھناك مص) ٣( تنـبـیــھ 

                                                           
١

  )فیدخل في النواھي ( أي یحرم فعلھ : ، نھي عن الفعل ) فیدخل في األوامر ( أي یجب تركھ :أمر بالترك 
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ویقع ھذا االحتیاط في الموارد التي ال یتوفر للفقیھ " االحتیاط الوجوبي بألفاظ " ویعبر عنھ  :حتیاط بالفتوى اال .١

ویأمر مقلدیھ )في ھذه الحالة محتاط ولیس مفتي  فالفقیھ( توقف عن اإلفتاء ویحتاط دلیل كاٍف للجزم بالفتوى فی

وكانت غیر  ١كما لو قام دلیل كالشھرة الفتوائیة. ھ في المسألة أو الرجوع الى مجتھد آخر بوجوب االحتیاط مثل

معتبره عند الفقیھ فال یمكنھ الفتوى وفقھا وكذلك ال یتمكن من إجراء أصالة البراءة في ھذا التكلیف من الناحیة 

ویحتاط ویأمر مقلدیھ باالحتیاط أو الرجوع  الفتوائیة فیتورع عن اإلفتاء بالبراءة النفسیة للفقیھ لمالحظتھ الشھرة

 ٠إلى مجتھد آخر تكون لھ فتوى في ھذه المسألة

وھذه فتوى جزمیة یصدرھا الفقیھ عندما یكون لدیھ دلیل قوي على وجوب االحتیاط في  :حتیاط الفتوى باال

ة العلم اإلجمالي بوجود إذ ثبت في علم األصول أنھ في حالــ المسألة كالعلم اإلجمالي في الشبھة المحصورة 

 فتاء ــ ودلیل العقل دلیل معتبر یستطیع الفقیھ االعتماد علیھ في اإل، تكلیف ما فالعقل یحكم بوجوب االحتیاط 

فیفتي بوجوب االحتیاط وال یجوز للمكلف في ھذه الحالة ترك االحتیاط أو الرجوع إلى مجتھد آخر ألن الفقیھ في 

 ً   : ومن التعابیر التي تدل على الفتوى باالحتیاط   ٠كالحالة السابقة ھذه الحالة مفتي ولیس محتاطا

  ٠حتیاط في الثوبین المشتبھیناال یجب  :ط حتیااال یجب

  . یلزمھ االحتیاط بین قولیھما :  طحتیااال یلزمھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 
١

ولكن ال تبلغ إلى درجة اإلجماع  ، ولكن بشرط أال  ھي شیوع الفتوى عند الفقھاء بحكم شرعي معین ، وذلك بان یكثر المفتون بھذا الحكم: الشھرة الفتوائیة 
، وقد ذھب بعض العلماء إلى أن الشھرة الفتوائیة یمكن االعتماد علیھا في اإلفتاء وذھب ) فالمعروف فقط الفتوى دون الدلیل ( یكون دلیل المفتین معلوما 

  .آخرون إلى عدم إمكان ذلك 



44 
 

  

  

  

  

  

  

  

  الواجبات والمحرمات                          

  

ھي التكالیف التي ال یجوز للمكلف تركھا إال لعذر یقبلھ الشارع كاالضطرار ونحوه : میة التكالیف اإللزا           
الیقین التفصیلي ، االجتھاد ، : وقد تقدم الكالم عنھا في التمھید ، وعلى المكلف أن یحرز امتثالھا بأحد أمور 

  :وھي على قسمین . التقلید ، االحتیاط 

لزم الشارع المكلف بإتیانھا لما تشتمل علیھ من المصلحة العظیمة ، ولم تي أشرعیة الحكام الوھي األ: الواجبات  -١
 .یجز لھ تركھا لطفا منھ تعالى بالمكلف لكي ال تفوتھ تلك المصالح 

لزم الشارع المكلف بتركھا ولم یجز لھ فعلھا لما تشتمل علیھ من المفسدة وھي األحكام الشرعیة التي أ: المحرمات -٢
 .ن یقع فیھ من المھالك بالمكلف واستنقاذا لھ مما یمكن أ عالىالشدیدة رحمة منھ ت

 

  ٢٣مســــألة 

  :ھم الواجبات في الشریعة المقدسة من أ   //الشرح 

المائز بین اإلیمان والكفر كما روي عن  فھي عمود الدین ، ومعراج المؤمن وقربان كل تقي ، و :الصالة - ١
كد صلى هللا علیھ وألھ وسلم بضرورة االھتمام بھا ، وقد أ) اإلیمان والكفر الصالة  بین: ( عظم � النبي األ

یزال الشیطان یرعب من بني آدم ما حافظ على الصلوات  ال: ( والحفاظ علیھا وعدھا حرزا من مكائد الشیطان 
 )الخمس فان ضیعھن تجرأ علیھ وأوقعھ في العظائم 

ومن ) كل عمل ابن آدم ھو لھ غیر الصوم ھو لي وانا أجزي بھ : ( ١لقدسيروي قي الحدیث ا: الصوم -٢ 
االمام الحسن العسكري علیھ  –كتبت الى ابي دمحم العسكري علیھ السالم : فلسفةالصوم ان حمزة بن دمحم قال 

في حدیث و). لیجد الغني مَس الجوع فیمَن على الفقیر : (لم فرض هللا الصوم ؟ فورد في الجواب :  - السالم 
الصوم یورث : یارب وما میراث الصوم ؟ قال : (قال النبي االعظم صلى هللا علیھ والھ وسلم  ....المعراج 

 .الحكمة والحكمة تورث المعرفة والمعرفة تورث الیقین فاذا أستیقن العبد ال یبالي كیف اصبح بعسر ام بیسر 

                                                           
١

معجم ألفاظ الفقھ الجعفري (ول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم لفظا ومعنى ونص الرسول على انھ لیس من القرآن كالم هللا الموحى إلى رس: الحدیث القدسي 
  )١٥٥ص
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ب العبادات البدنیة وحسب الحج أھمیة أن تاركھ یساوى وھو من اھم التكالیف األلھیة وأثقلھا واصع: الحج -٣  
من سوف الحج حتى یموت بعثھ هللا یوم : ( ذ روي عن النبي االعظم � یھودوالنصارى في الخسران المبین إبال

لخلق � ومن تمام الحج ان یتشرف المؤمن بعد اداء حجھ بزیارة أشرف ا) . القیامة یھودیا او نصرانیا 
اذا حج : ( والصدیقة الزھراء علیھا السالم وأئمة البقیع علیھم السالم ، أذ روي عن االمام الصادق علیھ السالم 

 ) .أحدكم فلیختم حجھ بزیارتنا ألن ذلك من تمام الحج 

  .محلھ ان شاء هللا تعالى وھذه الواجبات الثالثة تتوقف صحتھا على الطھارة على تفصیل سیأتي بیانھ في 

وھي عبادة مالیة تحقق التكافل االجتماعي بین افراد المجتمع المسلم ، روي عن امیر المؤمنین علیھ : الزكاة  - ٤
ان هللا فرض على أغنیاء الناس في اموالھم قدر الذي یسع فقراءھم فان ضاع الفقیر أو أجھد أو عرى : (السالم 

  ) .عز محاسب األغنیاء في ذلك یوم القیامة ومعذبھم عذابا ألیما فبما یمنع الغني وان هللا 

وأعلموا أنما غنمتم من شيء فان � خمسھ وللرسول ولذي القربى والیتامى والمساكین : ( قال تعالى :  الخمس-٥
فالخمس والزكاة ١)ى الجمعان وهللا على كل شيء قدیروابن السبیل ان كنتم آمنتم با� وما انزلنا على عبدنا یوم التق

في المجتمع ، لكن یفترقان في خصوصیة والتكافل ھما االستقرار المالي لھیتان مالیتان یلتقیان في توفیرفریضتان ا
كٍل منھما عن االخرى ، وقد انكر العامة وجوب الخمس في غیر غنائم الحرب وتوسعوا في الزكاة ، وقد اكد 

ان الخمس عوننا على دیننا : ( روي عن االمام الرضا علیھ السالم االئمة علیھم السالم على اداء الخمس حیث 
فال تزوه عنا وال تحرموا انفسكم دعاءنا ما قدرتم علیھ فان اخراجھ مفتاح رزقكم ....وعلى عیاالتنا وعلى موالینا 

من اجاب باللسان وتمحیص ذنوبكم وما تمھدون النفسكم لیوم فاقتكم والمسلم من یفي � بما عھد الیھ ولیس المسلم 
  ) .وخالف بالقلب 

ولتكن منكم أمة یدعون الى الخیرویأمرون بالمعروف : ( قال تعالى:االمر بالمعروف والنھي عن المنكر  -٦
فھي فریضة رقابیة تقویمیة للمجتمع المسلم ومن اجل ھذه الوظیفة .٢)وینھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون 

ین ونصب من بعدھم أوصیائھم المنتجبین وجعل نوابھم أولي النفوس القدسیة من العظیمة بعث هللا تعالى النبی
ان من رأى : (العلماء ، وقد أكدت علیھا النصوص الشرعیة تأكیدا فقد روي عن أمیر المؤمنین علیھ السالم 

أفضل من صاحبھ عدوانا یعمل بھ ومنكرا یدعى الیھ فانكره بقلبھ فقد سلم وبرىء ومن أنكره بلسانھ فقد أجر وھو 
ومن أنكره بالسیف لتكون كلمة هللا ھي العلیا وكلمة الظالمین السفلى فذلك الذي أصاب سبیل الھدى وقام على 

  ولكن البد لآلمر بالمعروف     ) . الطریق ونَورقلبھ الیقین 

ل من رسالة في آخر القسم االو) دام ظلھ (والناھي عن المنكر من مراعاة شروطھما التي سیبینھا المصنف 
  .المسائل المنتخبة 

) الصالة والصوم والحج والزكاة والخمس واالمر بالمعروف والنھي عن المنكر (وباالضافة الى ھذه الواجبات 
 ٥والعھود ٤والشروط ٣ھناك واجب آخر ھو من اھم الواجبات الشرعیة یرتبط بالمعامالت وھو الوفاء بالعقود

، ٦)یا أیھا الذین آمنوا أوفوا بالعقود : ( بھ تعالى أو اتجاه الناس ، قال تعالى ونحوھا من التزامات المكلف تجاه ر
                                                           

١
 ٤١األنفال 

٢
 ١٠٤آل عمران 

٣
إنشاء ( متالزمین  عبارة عن انشائین: وفي اصطالح الفقھاء . عقد الحبل بمعنى شده وابرمھ : نقیض الحل فھو الشد واإلبرام فیقال : في اللغة : العقد 

  )٣٧٦مصطلحات الفقھ ص . ( بحیث ال یتم وال یؤثر احدھما إال مع وجود اآلخر ) اإلیجاب من احد الطرفین وإنشاء القبول من الطرف اآلخر 
  
٤

وال إشكال في وجوب الوفاء . ا ألزمھ بھ ، كمن شرطت في عقد زواجھا على الزوج أال یخرجھا من بلدھ: ھو اإللزام وااللتزام یقال شرط علیھ كذا : الشرط 
  ) ٣١٣-  ٣١١المصدر السابق ص.(بالشرط إن كان مأخوذا في ضمن العقد الواجب كعقد البیع واإلجارة ونحوھا 

  
٥

وقد یطلق العھد  ).عاھدت هللا انھ متى كان كذا فعلي كذا : كمن قال (عبارة عن إنشاء االلتزام والتعھد بفعل شيء أو تركھ مطلقا أو معلقا على شيء : العھد 
والفرق بین العقد والعھد إن العقد فیھ معنى اإلستیثاق والشد وال یكون إال من متعاقدین ، والعھد قد . في الفقھ على المعاھدة والمعاقدة المذكورة في باب الجھاد 

  ) ٣٨١المصدر السابق ص . ( ینفرد بھ الواحد 
   
٦

  ١المائدة 
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فمن أبرم عقدا محلال یجب علیھ االلتزام بمضمون العقد وآثاره كتسلیم الثمن والمبیع بالنسبة لعقد البیع ، ووجوب 
  .االنفاق على الزوج ووجوب التمكین على الزوجة في عقد النكاح ، وھكذا 

المسلمون عند : ( ، وروي عن االمام الباقر علیھ السالم  ١)وأوفوا بالعھد ان العھد كان مسؤال : ( تعالى وقال 
  ) .شروطھم 

كما ذكرت في الرسالة جملة أخرى من الواجبات الشرعیة في أبواب مختلفة كالغصب واللقطة واحكام الذباحة 
  .تزام بھا لیكون سلوكھ موافق لما امر بھ الشارع المقدس ا لخ مما یجب على المسلم االل....واالطعمة واالشربة 

فانھا وان لم تكن الزامیة ولكنھا لما اشتملت علیھ من المصالح ودفع المفاسد وتحصیال للقرب من هللا تعالى و لما 
دار وعد علیھا من الثواب الجزیل فینبغي ان نغتنم تلك الفرص فننفق العمر فیما یقربنا الى المولى والفوز ب

  .الخلود

ولكن ینبغي ان یالحظ ان االتیان بالمستحبات وترك المكروھات التي وردت في الرسالة یكون بنیة رجاء       
النھ تعارف عند العلماء أنھم یذكرون المستحبات  ٢المطلوبیة لكي نتجنب الوقوع بمحذور التشریع المحَرم

  . ٣والمكروھات بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن

  

  )٢٤(مـسـألــة 

ورد في الشریعة المقدسة جملة كبیرة من المحرمات التي یجب على المسلم تركھا تحصیالً لمقام    //الـشــرح 
التقوى الذي یتقّوم بأداء الواجبات وترك المحرمات فاإلنسان المؤمن إذا ترك المحرمات فأن عملھ الصالح مھما 

وقال رسول هللا صلى .٤)) إنما یتقبل هللا من المتقین (( قربھ إلى هللا تعالى كان قلیالً وصغیراً سیكون مقبوالً و ی
  )) .یكفي من الدعاء مع البر ما یكفي الطعام من الملح : (( هللا علیھ وآلھ وسلم 

ـ لیكون الدعاء مستجاباً على اختصاره ـ –بمعنى أنھ یكفي ــ لیكون الطعام مقبوالً ــ قلیل من الملح ؛ كذلك یكفي 
  .أن یكون الشخص متقیاً 

فإن بعضاً من الذنوب الكبیرة تبطل األعمال الصالحة ؛ ولھذا فقد ذھب بعض العلماء إلى ان االمتناع عن الذنوب 
ترك لقمة الحرام أحب إلى هللا : (( أھم من األعمال الصالحة حیث روي عن النبي األعظم صلى هللا علیھ وآلھ 

وإْن لم تعملوا فال ، جدّوا واجتھدوا : (( ؛ وروي عن األمام الصادق علیھ السالم )) من صالة ألفي ركعة تطوعاً 
  )) .ومن یبني ویھدم یوشك أن ال یرتفع بناؤه ، تعصوا فإن َمن یبني وال یھدم یرتفع بناؤه وإن كان یسیراً 

ن الحسنات كجبال تھامة لیجیئن أقوام یوم القیامة لھم م: (( وفي حدیث عن النبي األعظم صلى هللا علیھ وآلھ 
  . فیؤمر بھم إلى النار 

  یا رسول هللا صلى هللا علیك وآلك   أمصلون ؟: قیل 

  )) .لكنھم كانوا إذا الح لھم شيء من الدنیا وثبوا إلیھ ، كانوا یصلون ویصومون ویأخذون وھناً من اللیل : قال 

                                                           
١

 ٣٤اإلسراء 
٢

أن یأتي المكلف بالفعل وینسب ذلك الفعل إلى الشارع مع الجزم بالنسبة وال یكون لھ دلیل معتبر على ذلك ، فیكون فعلھ ھذا محرم ألنھ  وھو: التشریع المحرم 
 اذا اال  -) انھ یدعي ان الشارع یقول ھذا مستحب: ھذا مستحب فھذا یعني :فعندما یقول (  -كذب على الشارع إذ الیجوز للمكلف ان ینسب حكما للشارع 

  .والحال انھ الحجة لدیھ على ادعائھ  فیكون من االدخال في الدین مالیس من الدین وھذه ھي البدعة المحرمة ) دلیل معتبر شرعا(كانت لدیھ حجة
٣

العتباروقد ورد عن ابي ومعناھا عدم التدقیق في سند الروایات الدالة على حكم استحبابي والمسامحة في ذلك وعدم اسقاطھا عن ا: التسامح في ادلة السنن 
فحیث ان المكلف ) من بلغھ شيء من الثواب على شيء من الخیر فعمل بھ كان لھ اجر ذلك وان كان رسول هللا � لم یقلھ : (قال : عبد هللا علیھ السالم 

  .نید االحادیث التي تتكلم عن المستحبات والمكروھات یحصل على الثواب سواء كان الحدیث صادر عن الشارع او ال لم یدقق الفقھاء في اسا
٤

  ٢٧المائدة 
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 –واألئمة األطھار علیھا وعلیھم السالم ‘ قة الطاھروال شك أن الشفاعة للنبي األعظم صلى هللا علیھ وآلھ والصدیّ 
والتدبر بحدیث ، من ضروریات مذھبنا ولكن ینبغي أن ال تكون الشفاعة مدعاةً للجرئة على ارتكاب المحارم 

: فقال علیھ السالم .صف لنا الموت : ((أمیر المؤمنین علیھ السالم یكفي لبیان المطلب حیث قیل لھ علیھ السالم 
وإما تحزین ، وإما بشارة بعذاب األبد ، ھو أحد ثالثة أمور یرد علیھ إما بشارة بنعیم األبد ، خبیر سقطتم على ال

وإما عدونا ، وأمره مبھم ال یدري من أي الفرق ھو فأما ولیّنا المطیع ألمرنا فھو المبشر بنعیم األبد ، وتھویل  
أمره الذي ال یدري ما حالھ فھو المؤمن المسرف على نفسھ  وإما المبھم، المخالف علینا فھو المبشر بعذاب األبد 

، یأتیھ الخبر مبھماً مخوفاً ثم لن یسویھ هللا بأعدائنا لكن یخرجھ من النار بشفاعتنا ، ال یدري ما یؤول إلیھ حالھ 
ا اال بعد فأعملوا وأطیعوا وال تنكلوا وال تستصغروا عقوبة هللا عز وجل فإن من المسرفین من ال تلحقھ شفاعتن

  )ثالثمئة الف سنة 

ببیان أھم المحرمات التي وردت في الشریعة األسالمیة المقدسة " دام ظلھ " ومن ھنا فقد اھتم المصنف          
  : وھي 

 ١:الیأس من َرْوح هللا  .١

ذا اإلنسان إ التنفس وقد أراح: رتاح ، وقیل الروح في اللغة یطلق على النسیم الذي یلتذ بِھ اإلنسان وی: الَرْوح  
فالیأس من رحمة هللا وفرجھ من .     ٣ي من فرجھ ورحمتھأ ٢)ال تیأسوا من روح هللا : ( تنفس ، وقولھ تعالى 

، الكبائر العظیمة وذلك ألن سبب الیأس من رب العالمین ھو فقدان االعتقاد بقدرتھ وكرمھ ورحمتھ الال متناھیة 
َرْوح هللا إال القوم إنھُ ال ییأس من ( : الكفار وذلك في قولھ تعالى  تمن صفا" وفي القرآن الكریم ُعدَّ الیأس 

  .٤)الكافرون 

فالیأس من رحمة هللا تعالى وانقطاع الرجاء من فیض بركاتھ ومغفرتھ أشد من الذنب الذي سبب لإلنسان تلك 
مسرفین في المعصیة  وقد نھى المولى جل وعلى عباده  عن القنوط والیأس من رحمتھ حتى وإن كانوا، الحالة 

قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم ال تقنطوا من رحمة ( : لكل من أناب ؛ قال تعالى  فأبواب رحمة هللا مفتّحة
  . ٥) ر الرحیم إنَّ هللا یغفر الذنوب جمیعا إنھ ھو الغفو، هللا 

من شخص ما یمكن أن یعود معھ والیأس من رحمة هللا ھو اكبر الذنوب بعد الشرك ؛ وذلك ألن أي ذنٍب یصدر 
أما الشخص الیائس من رحمة هللا فإنھ ال یعفى ، ویمحى عنھ باالستغفار ما لم یصل إلى حد الیأس ، إلى التوبة 

  . وھو ما لم یتوب ال یعفى عنھ ، حتى یتوب  نھ ال أمل لھ بالعفو والمغفرة اإللھیةعنھ ؛ أل

ً للجرأة على جمیع ال ً فلماذا أحرم نفسي من : (الن الیائس یقول ، ذنوب وبذلك یكون الیأس سببا ما دمت مذنبا
وھنا تكمن خطورة الیأس فإنَّ مثل ھكذا إنسان ال تؤمن شروره فیتمادى في غیّھ وال یرعوي ) شھوات الدنیا ؟ 

ون عن منكر یتعاطاه لذا علینا طلبة العلم أن نراعي في تبلیغنا ھذا الجانب فال نجعل من بعض من نعضھم یصل
أي بني ال : [ أنھ أوصى ولده الحسین علیھ السالم : إلى درجة الیأس ؛ فقد روي عن أمیر المؤمنین علیھ السالم 

تؤیس مذنباً فكم من عاكف على ذنبھ ختم لھ بخیر وكم من مقبٍل على عملھ مفسد في آخر عمره صائر إلى النار 
  ] .نعوذ با� منھا 

فإما أن یكون الیائس ، نجدھا إما أن تكون ناشئة من الكفر المخفي أو الجھل ولو دققنا النظر في أسباب الیأس 
كافراً في حقیقتھ وإن لم یظھر ذلك بلسانھ ألنھ یرى أن هللا تعالى غیر قادر على أن یغفر ذنبھ ــ وإن عظم ــ أو 

؛ أو یكون جاھال ) الكافرون  ن روح هللا إال القومإنھ ال ییأس م( ـ وإن اشتدت ــ ولھذا قال تعالى یفّرج كربتھ ـ

                                                           
١

فمن اراد التوسع فالیراجع الكتاب بجزئیھ  فحري ) قدس سره (للسید عبد الحسین دستغیب ) الذذنوب الكبیرة(استفدت شطرا من بحث المحرمات من كتاب 
  .وعبر بلیغة  بطالب العلم مطالعتھ بل كل مكلف لما یشتمل علیھ من نكات لطیفة

٢
  ٨٧یوسف 

٣
  ٢١٤-٢١٣المفردات في غریب القرآن ص 

٤
  ٨٧یوسف  

٥
  ٥٣الزمر 
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بحیث یعتقد أن األمور إنما تجري بأسبابھا فقط غیر ملتفت إن وراء تلك األسباب مسبب األسباب وجاعل التأثیر 
لھا فتراه إذا أصیب بمرض عضال عجز عنھ األطباء انقطع أملھ من الحیاة حتى كأن الحیاة والموت من شؤون 

لى ھو من جعل الشفاء على ید ھؤالء األطباء وھو قادر أن یھبھ لمن یشاء بسبب الطب وأھلھ متناسیاً إن هللا تعا
  .آخر أو من دون سبب 

  

 : األمن من مكر هللا تعالىــ ٢

َل جمیٍل وعلى مكٌر محمود وذلك أن یتحرى بذلك فع: وذلك ضربان ، صرف الغیر عما یقصده بحیلٍة : المكر  
  . ١)  وهللا خیر الماكرین: ( ذلك قال تعالى 

وإذ یمكر بك الذین (، ٢) إال بأھلھ  وال یحیق المكُر السيء( : تعالى قال ، وھو أن یتحرى بِھ فعل قبیح : ومذموم 
  .٣٤)كفروا 

  ما معنى مكر هللا ؟ : س 

، الصادر من العبد ، مكر هللا عبارة عن نوع من العقوبة واالنتقام والمجازاة في مقابل العمل المنھي عنھ // ج 
یعني إعطاء المھلة للكفار والفجار في الدنیا : ( ٥)اإلمالء  (عقوبة خفیة یقھر علیھا العبد وال یشعر بھا مثل  وھي

  ) .الدنیا ؛ والذي یؤدي بالنتیجة وبسوء االختیار إلى الطغیان وازدیاد العصیان واستحقاق عقوبة أكثر

لفسق والفجور مھما كان بحسب الظاھر إذن طول عمر الكافر والفاجر و وصولھ إلى مراده ومقصوده من أنواع ا
ً للمسرة ؛ إال أنھ في ال ذلك أن طول ، وھو ما یعبر عنة بالمكر ، لھي حقیقة نوع من القھر واالنتقام اإلموجبا

  .ھو في الحقیقة شر ؛ إذ أنھ یوجب زیادة العذاب  رادموالوصول إلى ال ، ھذا العمر

ویجھل ، ھو أن یآمن اإلنسان من انتقام هللا الخفي وقھره  :عالى األمن من مكر هللا ت: وعلى ھذا فالمقصود من 
  .ولیس في قلبھ خوف من العذاب الذي یستحقھ بارتكاب الذنوب ، سرعة االنتقام المفاجيء

لھي یعني الخوف من المسؤولیات والخوف من التقصیر فیھا ومن المعلوم أن الخوف المكر اإلإن عدم اآلمن من 
وھو الذي یعبر عنھ في ، بشكل متساوي  ائماً إلى جانب األمل بالرحمة اإللھیةوب المؤمنین دیجب أن یكون في قل

فإذا وجد اإلنسان نفسھ یغرق في المعاصي ونعم هللا تعالى تنھمر علیھ فال یأمن أن . الروایات بالخوف والرجاء 
  . یكون عقاب هللا لھ في آخر مرحلة أوجع تكون تلك النعم استدراجاً لھ ؛ فھذه النعم تزیده غروراً وجھالً فعندھا 

غیر سنتھ فیھ في تنبیھھ ذلك  ى الصراط المستقیم فإن لم ینفعفا� سبحانھ وتعالى ینبھ العبد باالبتالء لعلھ یرجع إل
  :إلى سنّھ أخرى وھذا ما یشیر إلیھ قولھ تعالى 

لعلَّهم يضّرعون ثم بدلنا مكان السيئة احلسنه حتى عفَوا  وما أرسلنا يف قرية من نيب إال أخذنا أهلها بالبأساء والضراء(( 

                                                                     )) قد مس آباءنا الضّراء والسراء فأخذناهم بغتة ً وهم ال يشعرونوقالوا 

                                                           
١

  ٥٤آل عمران  
٢

 ٤٣فاطر  
٣

  ٣٠االنفال  
٤

  .٤٩١المفردات في غریب القرآن ص 
٥

  ١٧٨آل عمران ) وال یحسبن الذین كفروا أنما نملي لھم خیرا ألنفسھم انما نملي لھم لیزدادوا اثما ولھم عذاب مھین : (قولھ تعالى 
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، إنَّ هللا سبحانھ كان كلّما أرسل إلیھم نبیاً من أنبیائھ : فھذه اآلیات الكریمة تلخص سنن هللا تعالى في األمم الغابرة 
فكانوا یعرضون عن آیات هللا التي كانت تدعوھم إلى الرجوع إلى هللا ، یمتحنھم ویختبرھم بالبأساء والضّراء 

                        بتالء                        المنبھات وھذه ھي سنّھ اال وال یتنبھون بتلك، إلنابة إلیھ والتضّرع وا

وإذا لم ینفع ذلك بُدّلت ھذه السنة بسنٍة أُخرى وھي الطبع على قلوبھم بتقسیتھا وصرفھا عن الحق ؛ وجعلھا متعلقة 
 . بالشھوات المادیة وزینة الحیاة الدنیا وبزخرفھا وھذه سنة المكر 

لنقمة نعمة والبأساء والضراء سراء وفي ذلك وھي بتبدیل السیئة حسنة وا، ثم تتبعھا سنة ثالثة وھي االستدراج 
ً وساعة ساعة إلى العذاب اإللھي حتى یأخذھم بغتةً وھم ال یشعرون بھ ألنھم كانوا یرون  ً فیوما تقریبھم یوما

 . أنفسھم في مھد األمن والسالم 

إذا رأیتم العبد یتفقد : (( مام الصادق علیھ السالم إلى نوعٍ آخر من المكر إذ یروى عنھ علیھ السالم ویشیر اإل
 )) . الذنوب من الناس ناسیاً لذنبھ فأعلموا أنھ قد ُمِكَر بھ

وال یأمن أن یأتیھ العذاب بغتةً من حیث سولت لھ ، فینبغي للمؤمن أن ینشغل بإصالح نفسھ وما یُسأل عنھ غداً 
.نفسھ انھ بعید عنھ   

)) سب وأخذه إیاه من حیث ال یحت) : (( دام ظلھ ( وقول المصنف   

ال من وجدنا معاذ هللا أن نأخذ إ: (یحصل بالتناول نحو قولھ تعالى وھو تارةً ، الحوز للشيء وتحصیلھ : األخذ 
 . ١ویعبّر عن األسیر بأنھ مأخوذ ، أخذتھ الحمى : وتارة یحصل بالقھر نحو ، ) متاعنا عنده

  . قد السالمة من العقاب وعدم األخذ بالذنب لھي من حیث یعتمن العاصي من أن ینالھ العقاب اإلال یأ: والمعنى 

  

                                                                                    التعّرب بعد الھجرة                                                                                                            - ٣
، وال یبالي بذلك ، تطلق على ساكن البادیة الذي ال معرفة لھ بالدین وآدابھ وأحكامھ " : إعرابي " كلمة 

  أي صار أعرابیا                                                                                  : وتعّرب الرجل 

البادیة والمجيء إلى مراكز اإلسالم والتشرف بالحضور عند الرسول األكرم صلى هللا معناھا ترك " الھجرة " 
  .علیھ وآلھ أو وصیھ علیھ السالم ألجل التدین بدین هللا ومعرفة األحكام الدینیة 

أن المدینة المنورة كانت ھي الحاضرة اإلسالمیة ومنھا یصدر : ھو ) التعّرب بعد الھجرة ( ومنشأ ھذا التعبیر 
شعاع الرسالة الغراء في صدر اإلسالم كانت الھجرة واجبة إلى مدینة الرسول صلى هللا علیھ وآلھ من أجل تعلّم 
األمور الدینیة الالزمة وكان یحرم البقاء في بالد الكفّار إذا كان ذلك مانعاً عن إقامة شعائر هللا تعالى كما لو لم 

  . ي بالد الكفار یتمكن من إقامة الصالة أو الصیام شھر رمضان ف

وكان البعض من ھؤالء المھاجرین إلى المدینة یعودون إلى البادیة مّرةً أخرى فینسى ما تعلمھ في المدینة فیقل 
أي رجع ، ) تعّرَب بعد ھجرتھ : ( یرتكب بعض المحرمات فیقال لھ  التزامھ الدیني إذ یترك بعض الواجبات أو

غالباً یكونون بعیدین عن الحضارة والتمسك " سكان البادیة " ن األعراب أل، إعرابیاً ال یعلم األحكام الشرعیة 
  .بتعالیم الشریعة 

ب بعد الھجرة " في علة تحریم " رحمھ هللا "وقال الشیخ الصدوق  في روایة ٢في كتابھ علل الشرائع" التعرُّ
زرة لألنبیاء والحجج علیھم وحّرم التعّرب بعد الھجرة للرجوع عن الدین وترك الموا( : الرضا علیھ السالم 

                                                           
١

   ١٦المفردات في غریب القرآن  ص
٢

  . ٤٨١علل الشرائع ص 
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ولذلك لو عرف الرجل ، وإبطال حق كل ذي حق ؛ ال لعلة السكنى في البدو ، السالم وما في ذلك من الفساد 
ھل والخوف علیھ ال یؤمن أن یقع منھ ترك العلم والدخول مع أ، الدین كامالً لم یجز لھ مساكنة أھل الجھل 

  ) .الجھل والتمادي في ذلك 

أصبح اصطالحاً یطلقھ الفقھاء على كل من انتقل من بلدــ یكون فیھ ) التعّرب بعد الھجرة  (یر ا التعبھذ ثم أنَّ 
ــ إلى بلد ال یتمكن فیھ من ممارسة واجباتھ الدینیة  لى دینھ وااللتزام بعقائده الحقّةاإلنسان متمكناً من الحفاظ ع

أو على مستوى أداء ما علیھ من واجبات شرعیة ، ة فیضعف التزامھ الدیني سواء على مستوى اإلیمان والعقید
  .أو تروك محّرمھ 

ویبتعد عن المجتمعات الدینیة التي ، فكل مسلم یمتنع عن تحصیل المعارف الدینیة ؛ وتعلم المسائل الشرعیة 
یشملھ  وما جاء في مذمة اإلعرابي" متعّرب "یتعلم فیھا الحقائق والمعارف والمسائل الدینیة فھو في الحقیقة 

  . حتى لو كان ساكناً في المدن

] فإنّھُ من لم یتفقھ منكم في الدین فھو إعرابي ، تفقھوا في الدین : [ حیث روي عن اإلمام الصادق علیھ السالم   

ً لیس بذاتھ مذموم على أن السكن في البادیة فبعض . بل مذمتھ من جھة فقدان اإلیمان والجھل باألحكام  ا
  : وھم مورد المدح والوعد بالرحمة قال تعالى ، مان والعمل باألحكام الدینیة األعراب موفقون لإلی

أَالّ إهنا قربةٌ هلم سيدخلهم ا يف  ،ومن األعراب من يؤمن با واليوم اآلخر ويتَّخذ ما ينفق قربات عند ا وصلوات الرسول ((

  ١)) رمحته إن ا غفور رحيم

اني في كتاب الوافي أنھ ال یبعد صدق عنوان األعرابي على من تعلم اآلداب وقد ذكر المحدث الفیض الكاش
وكذا یقول المجلسي في شرح الكافي إن بعض فقھاء الشیعة ذكر أن . والسنن الشرعیة ولكنھ لم یعمل بھا 

ھا كما ھو أن یكون الشخص مشغوالً بتحصیل العلوم الدینیة ولكنھ ال یعمل ب، التعّرب بعد الھجرة في زماننا 
.كان جاھالً   

 وبعد اإلطالع على المعارف اإللھیة  فعلى ھذا الرأي تكون حقیقة التعّرب عبارة عن العودة الى صحراء الجھل
 عرابي بعد االنتباه والمعرفة الكماالت اإلنسانیة ؛ فالتعّرب بعد الھجرة یعني الرجوع إلى حالة اإل

قسماً من أقسام ، لعلوم الدینیة بعد االشتغال مدة من الزمن وقد عدّ بعد األعاظم ترك االستمرار في طلب ا
وحرمة ذلك إنما ھي فیما إذا كان تحصیل العلوم الدینیة بالنسبة لذلك الشخص واجباً عینیاً ، التعّرب بعد الھجرة 

.لى آخر عمره ن ال یترك تحصیل العلوم الدینیة إوأما إذا لم یكن كذلك فجدیٌر باإلنسان أ،   

 

 ٤.معونة الظالمین :      

إن حرمة معونة الظالم مما حكم بھ العقل وقامت علیھ ضرورة العقالء فضالً عما ورد فیھا من األدلة الشرعیة  
 :منھا 

فإن ظاھر اآلیة الكریمة حرمة  ٢)ثم والعدوانوتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإل( قولھ تعالى 
 .ومعاونة الظالمین من المعاونة على اإلثم والعدوان ، طلقاً المعاونة على اإلثم والعدوان م

                                                           
١

  ٩٩التوبة  
٢
  ٢المائدة   
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ھم لوال أن بني أمیة وجدوا لھم من یكتب ویجبي لھم الفيء ویقاتل عن( : ام الصادق علیھ السالم وروي عن اإلم
  ) .ویشھد جماعتھم لما سلبوا حقنا

 ً عند الظالم یحقق لھ ظلمھ ویجریھ في  فمعونة الظالمین في ظلمھم كبیرة من الكبائر كأن یصبح اإلنسان شرطیا
إلیھم والسكون والوثوق بھم ــ فقد نھى هللا تعالى في كتابھ العزیز عن الركون إلى الظالمین ــ أي المیل ، الناس 

فإذا كان المیل إلیھم محّرم فأن إعانتھم على ظلمھم تكون ١)لى الذین ظلموا فتمسكم النار وال تركنوا إ( : 
 .ولى محرمھ من باب أ

  ذا یكون من أعوان الظالمین إن لم وكذلك قبول المناصب منھم كأن یكون وزیراً أو محافظاً لدى الظالم وھو بھ

  .یكن من الظالمین أنفسھم 

كمن یعمل طبیباً أو معلماً و ما ، ین ولكن لو كان أصل العمل مشروعاً وكان التصدي لھ في مصلحة المسلم 
ً ب ً شابھ ذلك مما ال یعد عرفا                                  .أنھ من أعوان الظلمة فأن عملھ ھذا ال یكون محّرما

، ھذا كاتب الظالم : مثالً أما إذا عدّ عرفاً من أعوان الظالم بحیث یعد في العرف من المنسوبین إلیھم بأن یقال 
ً فعملھم في ھذه الحالة یكون محرّ ، وھذا طباخ الظالم ، وھذا طبیب الظالم  ألنھ یصدق علیھم أنھم من أعوان  ما

    .الظلمة 

أو أعانھ  –أي یخاصم نیابة عن الظالم  –من تولى خصومة ظالم : ( روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ 
ومن خف لسلطان جائر في حاجٍة كان قرینھ ، علیھا نزل بھ ملك الموت بالبشرى بلعنِھ ونار جھنم وبئس المصیر 

ومن عظم ، وكان ھو والسلطان من اشد أھل النار عذاباً ، دلَّ سلطاناً على الجور قُرَن مع ھامان  في النار ومن
صاحب دنیا وأحبھ لطمع دنیاه سخط هللا علیھ وكان في درجتھ مع قارون في التابوت األسفل من النار ومن علّق 

یسلطھ هللا علیھ في نار جھنم خالداً فیھا سوطاً بین یدي سلطان جائر جعلھا هللا حیة طولھا سبعون ألف ذراع ؛ ف
وإن وصل منھ إلیھ سوء ، مخلداً ومن سعى بأخیھ إلى سلطان ولم ینلھ منھ سوء وال مكروه أحبط هللا عملھ 

                                                                                              ) .ومكروه أو أذى جعلھ هللا في طبقة مع ھامان في جھنم 

 

  :قتل المسلم بل كل محقون الدم ) ٥

    . الخامس من الذنوب الكبیرة قتل من لم یأذن هللا ورسولھ صلى هللا علیھ والھ بقتلھ 

  . ٩٣النساء )  ظيماومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغَضب ا عليه ولَعنه وأعد له عذاباً ع  (قال ا تعاىل 

العذاب ، اللعنة ، الغضب ، الخلود فیھا ، جھنم : الكریمة خمس تھدیدات وجعلتھا جزاء لھ  ةإذ ذكرت ھذه اآلی
  .العظیم 

مسلم وال مالھ إال  أیھا الناس ال یحل دم أمرىءٍ ( : وآلھ في خطبتھ في حجة الوداع  وقال رسول هللا صلى هللا علیھ
  ) .أنفسكم وال ترجعوا بعدي كفاراً  وافال تظلم، بطیب نفسھ 

ومن يفعل ذلك عدواناً . وال تقتلوا أنفسكم إن ا كان بكم رحيما  (االنتحار لقولھ تعالى : ومن مصادیق قتل المسلم 

  ٢)وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على ا يسريا

                                                           
١

  ١١٣ھود   
٢

  ٣٠-  ٢٩النساء 
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  ت المترتبة على قتل النفس فمن ینتحر ویقتل نفسھ بأحد وسائل القتل یترتب علیھ كل العقوبا

وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم ( : كما ال فرق بین قتل النفس بین الصغیر والكبیر كما یقول القران الكریم 

  . ٣١اإلسراء  )وإياكم وإن قتلهم كان خطـاً كبريا 

ولوج الروح أو بعدھا حتى في  ویلحق بالقتل في اإلثم  و وجوب الدیة إسقاط الجنین سواء كان اإلسقاط قبل
عمالً  تفلو شربت األم دواًء أو عمل، مھما كان القاتل أباه أو أمھ أو غیرھما . مرحلة العلقة والمضغة فإنھ محّرم 

وألنھا ھي ، ١یسبب إسقاط الجنین فـفي ھذه الصورة تمام العـقـوبات المذكـورة تثبت علیھا ویجب ان تدفع الدیّة
  .فل ال ترث من ھذا المبلغ بل یكون لسائر الورثة مـن  قتلت ھذا الط

القتل  أقل من وكما یحّرم االعتداء على المسلم بالقتل كذلك یحّرم االعتداء علیھ بكل أنواع االعتداء مما ھو  
  ..ا من أنواع االعتداء وقد ذكر لكل ذلك دیّات معینة  في باب الدیّات مكجرحھ أو ضربھ أو غیرھ

وھو من لم یأذن هللا : ٢االعتداء على المسلم فقط بل كل محقون الدم ةم المذكورة على حرموال تقتصر األحكا
  .٣ورسولھ بقتلھ أو إیذائھ كالذمي والمعاھد

  

  :غیبة المؤمن ) ٦(

الغیبة من الذنوب التي رسم لھا هللا سبحانھ وتعالى صورة منفـِّرة في الذكر الحكیم لبیان مدى قبح ھذا الذنب وما 
  : آثار مدمرة في المجتمع المؤمن حیث قال تعالى لھ من 

  .  ١٢الحجرات  ) وال يغـتَب بعـضُكُم بعضاً أحيب أحـدكم أن يأكل حلـم أخيه ميتاً فكـرهتموه(  

حیث تتجسم الغیبة في اآلخرة بصورة أكل ، فیحتمل أن تكون اآلیة في مقام بیان كیفیة العذاب األخروي للمغتاب 

أنھ نظر في النار لیلة اإلسراء ( : صلى هللا علیھ والھ وسلم فقد روي عن الرسول األكرم . غتاب میتة الشخص الم

  ) .ھؤالء الذین یأكلون لحم الناس : فقال یا جبرائیل من ھؤالء ؟ قال ، فإذا قوم یأكلون الجیف 

                                                           
١

الحمل بعد ولوج الروح فیھ خمسة االف ومائتان وخمسون مثقاالً من الفضة إن كان ذكراً ونصفھ إن كان أنثى سواء أكان موتھ بعد خروجھ : دیة الجنین  ٠
 ٣١٥مثقاالً من الفضة إن كان علقة ، و ٢١٠مثقاالً فضة إن كان نطفة ، و  ١٠٥یاً أم في بطن أمھ على االحوط لزوماً ویكفي في دیتھ قبل ولوج الروح دفع ح

ح وال فرق في ذلك بین الذكر مثقاالً إن كان تام االعضاء والجوار ٥٢٥مثقاالً من الفضة إن كان قد نبت لھ العظام ، و ٤٢٠مثقاالً من الفضة إن كان مضغة 
الكفارة وھي صیام شھرین متتابعین ) سواء كانت الطبیبة أو االم أو االبوین ( بعملیة االسقاط ) یقوم( وكذلك یجب على من یباشر . واالنثى على االحوط لزوماً 

  )٤٢٩ص  ١منھاج الصالحین ج) ......... ( ن الصیام واالطعامأي ان الكفارة كفارة جمع ولیست مخیرة بی( واطعام ستین مسكیناً لكل مسكین مد من الطعام 

في نین في فترة تستغرق ثالثة أو أربعة أشھر من زمان انعقاد النطفة ثم تحل فیھ الروح اإلنسانیة وفي تحدید مراحل تكونھ إشكال والمشھور جوتستوي خلقة ال 
عون یوماً مضغة ولكنھ محل إشكال أو منع واالحوط مع الشك في انتقالھ من أیة مرحلة إلى مرحلة أربعون یوماً نطفة وأربعون یوماً علقة وأرب: تحدید مراحلھ 

  . ٢٠٢صـــ ٢الفوائد الفقھیة ج " أخرى التراضي في دیّتھ بصلح أو نحوه وإن كان األقوى االجتزاء فیھا بالمقدار األقل ما لم یثبت االنتقال 

٢
أي الذي منع الشارع : فمحقون الدم ، وحقنُت دمھ منعُت أن یسفك ، أي جمعتھ  لھ وحبستھ علیھ ، نعُت من قتلھ وإراقتھ إذا م: وحقنُت لھ دمھ ، حقَن لھ دمھ ٠

الذي یسوغ قتلھ كساب النبي صلى هللا علیھ والھ واألئمة الطاھرین والمرتد الفطري والمحارب : وغیر محقون الدم . من أن یسفك دمھ كنایة عن حرمة قتلھ 
 )٨٣صــ ٢مباني تكملة المنھاج ج ( جم القاصد للنفس أو العرض أو المال وكذا من یقتل بقصاص أو حد والمھا

٣
ھل الذمة سموا بذلك ألنھم دخلوا في أمان المسلمین وعھدھم عھد والضمان ، وأاألمان وال: ،فالذمة في اللغة من لھ كتاب كالیھودي والنصراني : الذمي ٠

االلتزام  -٣لمسلمین ، اتوطئة على حرب ا ان ال یفعلوا ما ینافي األمان كالعزم و-٢بذل الجزیة ، - ١: القبول بشروط الذمة ومنھا یجب على الذمي ووضمانھم  
  ) . ٢٦٥- ٢٦٤مصطلحات الفقةالیة هللا المشكیني ص:ینظر ( سالم القضائیة سواء كانت المنازعة بین بعضھم مع بعض أو بینھم وبین المسلمین بأحكام اإل
 .وھو من ارتبط مع المسلمین بعھد أو حلٍف فحقن دمھ بموجب االلتزام بذلك العھد ، العھید ، الحلیف ، المعاھد 
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الغیبة أشد من الزنى وأن الرجل یزني فیتوب  أن( : عظم � حیث روي عن النبي األ : الغیبة أشد من الزنى

  ) .ال یغفر لھ حتى یغفر لھ صاحبھا  وأن صاحب الغیبة، ویتوب هللا علیھ 

وغیرھا من الروایات المرّوعة حیث ال یجمع بین المغتابین في الجنة وأن المغتاب آخر من یدخل الجنة إذا تاب 

وأن الغیبة ادام . من یزعم انھ ولد من حالل وھو یغتاب الناس وأنھ یكذب . وأن لم یتب فھو أول من یدخل النار 

  . كالب النار 

  : الغیبةَ " دام ظلھ " عّرف المصنف :  تعریف الغیبة

  .نتقاص منھ أم ال وھي أن یذكر بعیب في غیبتھ مما یكون مستوراً عن الناس سواء أكان بقصد اال

  : وفي التعریف أمور ھي 

فیعلم أن الغیبة المحّرمة التي ھي من الكبائر وھي موضع البحث ھي غیبة " المؤمن " ـ قید المصنف الغیبة ب ــ١

ولكن األفضل ترك غیبة المسلم . ولیس غیبة من سواه من المخالفین .  )ثنا عشريأي الشیعي اال(اإلنسان المؤمن 

  .ك العقائد الحقة عن أدراخصوصاً غیر المعاند للحق والقاصرین 

أما ِذكُر . ب لكي یصدق علیھ غیبة البد أن یكون في حال عدم حضور الشخص الذي ذُكَر َعْیبُھ أن ذكر العیــ ٢

عیب المؤمن في حضوره فھو لیس غیبة ولكنھ قد یحرم من باٍب أخر وھو عنوان المذمة واإلیذاء واالستخفاف 

 .بالمؤمن 

كشرب الخمر (مؤمن بعض الذنوب سراً رتكاب اإلنسان الاأن العیوب تارة تكون مستورة خفیة عن الناس كــ ٣

أو یكون بخیالً أو جباناً ونحوھا من العیوب التي ال یطلع علیھا الناس )أو ترك الصالة أو ترك الصیام ونحوھا 

) ونحوھا ، األعرج ، األعور (یكون العیب معلوم عند السامع إما ألنھ ظاھر بنفسھ كالعیوب الخلقیة أخرى وتارة 

  .البخل والجبن الذي یعلم بھ السامع أو أنھ لیس كذلك ك

أما العیوب التي یعلم بھا السامع فال یصدق على ذكرھا أنھا . فالغیبة تنطبق على العیوب التي ال یعلم بھا السامع 

فتحرم من ) مؤمن أو أھانتھ أو االستخفاف بھ كإیذاء ال( أحد العنوانات المحّرمة األخرى  غیبة بل یصدق علیھا

  ھذه الحیثیات

كالعرج والحول الذي ال یخفیھما عن الناس ونحوھما من العیوب : العیوب تارة تكون في بدن المؤمن ــ  ٤

وتارة یكون العیب في أخالقھ كالجبن والبخل واللؤم ونحوھا من العیوب األخالقیة وتارة یكون العیب . الجسدیة 

ب في سلوكھ الدیني كأن یكون كذاباً أو متسامحاً في نسبھ كفسق والده أو خبثھ أو خستھ ونحوھا وتارة یكون العی

فجمیع تلك العیوب إذا كان السامع ال . في صالتھ أو شاربا للخمر ونحوھا من ترك الواجبات أوفعل المحرمات 

حیث قال " حفظھ هللا " المصنف یعلم بھا فإن ذكره في حال غیبتھ یعتبر غیبة وھذا المعنى یفھم من أطالق عبارة 

  .فھو لم یحدد نوع العیب المذكور فیكون شامالً لجمیعھا ) ذكر بعیب أن ی (: 

ثم أن ذكر العیب تارة یكون بواسطة اللسان أو بالفعل واإلشارة كأن یحاكي مشیتھ أو طریقة كالمھ إذا كان ــ  ٥

ن الغیبة بالكنایة وكل ذلك تارة یكون بالتصریح بالعیب وتارة یكون بالكنایة بل أحیاناً تكو، في طریقة كالمھ عیب 

الحمد � الذي لم یبتلني بحب الرئاسة أو مجالسة الظلمة أو حب المال أو یقول أعوذ با� : مثل أن یقول ، أسوأ 

  .من الحرص والبخل والصالفة وغرضھ في جمیع ھذه العبارات التعریض بشخص یحمل تلك المواصفات 

 . اً ویصدق علیھ أنھ غیبة فإن ذكر العیب بأي طریقة من ھذه الطرق یكون محرم

بل لغرض آخر كالتفكھ أو االستشھاد  نتقاصنتقاص وتارة ال یكون بقصد االذكر العیب تارة یكون بقصد االــ  ٦

  .بھ أو من باب الشفقة على صاحبھ 

  .فإن ذكر العیب بجمیع ھذه الصور یكون محرماً وھو غیبة ٌ من الكبائر 
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 ..... سب ُّ المؤمن ولعنھ وأھانتھ) ٧(

 .ونداؤه بكلمات نابیة ، ھو نسبة األمور القبیحة للمؤمن : السب 

وأمثال ذلك مما یتضمن اإلھانة والتحقیر ، فاجر ، حمار ، فاسق ، خنزیر ، خائن ، ملعون ، یا مراٍب : مثل     

  .للمخاطب 

وحرمة ، ھ معصیة وأكل لحمسباب المؤمن فسوق وقتالھ كفر ( : بي األعظم صلى هللا علیھ وآلھ وقد روي عن الن

  ) . مالھ كحرمة دمھ 

كما ال یجوز سب ، وال یجوز سب المخالف أو الكافر إذا كان سبباً في أن یعود علیھ أو على مؤمن آخر بالسباب 

وحینئذ ، ذلك أن السامع من تلك األمة سیعود ویسب مقدسات الدین اإللھي ، المقدسات الـدینیة ألیة أمة من العالم 

  : كما نھى تعالى عن ذلك صریحاً في سورة األنعام حیث قال تعالى ، وزره على البادئ یكون 

  . ١٠٨األنعام  )وال تسبوا الذين يدعون من دون ا فيسبوا ا عدواً بغري علم( 

  

بول ھو الطرد واإلبعاد على سبیل السخط وذلك من هللا تعالى في اآلخرة عقوبة وفي الدنیا انقطاع من ق:  اللعن

و . ومن اإلنسان دعاء على الغیر بأن یطرده هللا من رحمتھ ویسخط علیھ ویمنع عنھ توفیقھ ، رحمتھ وتوفیقھ 

إن اللعنة إذا خرجت من صاحبھا ترددت بینھ وبین الذي یلعن فإن وجدت ( : عن اإلمام الباقر علیھ السالم روي 

 ً   )أن تلعنوا مؤمناً فیحُل بكم روا حذاوكان أحق بھا ف، ادت إلى صاحبھا إال ع و مساغا

  

  : إھانة المؤمن وإذاللھ واالستخفاف بھ

: عن اإلمام الصادق علیھ السالم ھانة المؤمن واحتقاره واالستخفاف بھ محّرمة مطلقاً خصوصاً الفقیر إذ روي إف

  ) . ئق رؤوس الخالشھره هللا یوم القیامة على ، من أستذلَّ مؤمناً واستحقره لقلة ذات یده ولفقره ( 

  ما لكم تستخفون بنا ؟( : م الصادق علیھ السالم أنھ قال و روي عن اإلما

  .معاذ هللا لوجھ هللا أن نستخفَّ بك أو بشيٍء من أمرك : فقام إلیھ رجل من خراسان فقال 

  .بل إنك أحد من استخفَّ بي : فقال علیھ السالم 

  !معاذاً لوجھ هللا أن استخفَّ بك : فقال 

أحملني قدر میل فقد وهللا عییت : ألم تسمع فالناً ونحن بقرب الجحفة وھو یقول لك ، ویحك : لیھ السالم فقال لھ ع

  ) ..وضیّع حرمة هللا عزَّ وجل ، ومن استخفَّ بمؤمٍن فبنا استخف ، لقد استخففت بھ ، وهللا ما رفعت بھ رأساً ، 

وال فرق في ذلك أن یكون بواسطة الشعر أو . قع فیھ وشتمھُ عدد معایبھ و و: َھَجا یَْھُجو ِھَجاًء   : ھجاء المؤمن

  .بالنثر 

  . وھو محّرم ألنھ ھمز ولمز وأكل اللحم وتعییر وإذاعة سر وكل ذلك كبیرة موبقة 

  

من نظر إلى مؤمن نظرة لیخیفھ بھا أخافھ هللا : (روي عن النبي األعظم صلى هللا علیھ والھ  : إخافة المؤمن

  .  )إال ظلھ تعالى یوَم ال ظلَّ 
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  .فال یجوز لمن ائتمنھ أخیھ المؤمن على سره أن یذیعھ بین الناس :  إذاعة سره

  

یا معشر من آمن بلسانھ ولم یخلص اإلیمان : ( إذ روي عن النبي األعظم صلى هللا علیھ وآلھ   : العثراتتتبع 

ومن تتبع هللا عورتھ ، فإنھ من تتبع عورات المؤمنین تتبع هللا عورتھ ، إلى قلبھ ال تتبعوا عورات المؤمنین 

  )فضحھ ولو في جوف بیتھ 

  .فكل ذلك یؤدي إلى ھتك حرمة المؤمن ) ة ھتك المؤمن حرم: ( ع ھذه المحرمات المتقدمة ویجم

  

  

  

  :  البھتان على المؤمن - ٨

فالغیبة التي ھي ذكر اآلخر بعیب موجود فیھ من الذنوب . وھو نسبة العیب إلى شخص لیس فیھ ذلك العیب   

ن الغیبة والكذب إذا كان بل البھتان یشتمل على كبیرتی، فالبھتان بطریق أولى یكون كبیره من الكبائر ، الكبائر 

 .البھتان في حالة عدم حضور الشخص الذي افتري علیھ 

أو قال فیھ ما لیس فیھ أقامھ هللا تعالى یوم ، من بھت مؤمناً أو مؤمنة ( : بي األعظم صلى هللا علیھ وآلھ قال الن

    . )ى تل من نار حتى یخرج مما قالھ القیامة عل

  

               

 : المؤمنین النمیمة بین - ٩

أم كرھھ ثالث وسواء كان الكشف بالقول ، أم المنقول إلیھ ، عنھ ل وھي كشف ما یكره َكْشفَھُ سواء َكِرَھھُ المنقو

  . أم بالكتابة أو باإلشارة 

بل كل ما رآه اإلنسان من أحوال اإلنسان فینبغي أن ، فحقیقة النمیمة إفشاء السر وھتك الستر عما یكره كشفھ 

إال ما في حكایتھ فائدة لمسلم أو دفع معصیة كما إذا رأى من یتناول مال غیره فعلیھ أن یشھد بھ یسكت عنھ 

فإن كان ما ینم بھ نقصاناً ، وأما إذا رآه یخفي ماالً لنفسھ فذكرهُ نمیمةً أو إفشاًء للسر . مراعاة لحق المشھود علیھ 

  .  أو عیباً في المحكي عنھ كان قد جمع بین الغیبة والنمیمة

ال أستجیب لك : فأوحى هللا تعالى إلیھ ، لبني إسرائیل حین أصابھم قحط استسقى ) علیھ السالم(روي أن موسى ( 

ام قد أصرَّ على النمیمة  من ھو یا رب حتى نخرجھ من بیننا ؟ : ) علیھ السالم(فقال موسى . وال لمن معك وفیكم نمَّ

ام یا موسى أنھاكم عن النمیمة وأكون: فقال هللا  ً نمَّ   )جمعھم فَُسقوا تابوا بأ؟ ف ا

  

  

  :ھجر المسلم . ١٠

  )واھجروھنَّ في المضاجع (مفارقة اإلنسان غیره إّما بالبدن أو باللسان أو بالقلب قال تعالى : الھجُر والھجران    
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  ) إنَّ قومي اتخذوا ھذا القران مھجورا (وقولھ تعالى ، كنایة عن عدم قربھنَّ 

  )واھجرُھم ھجراً جمیال (أو بالقلب واللسان وقولھ تعالى ، فھذا ھجٌر بالقلب 

  انتھى . یحتمل الثالثة 

لوجوبي فقد روي عن النبي األعظم من ثالثة أیام على نحو االحتیاط افال یحل للمسلم أن یھجر أخاه المسلم أزید 

فرد اآلخر اشتركا في األجر وأن ، ما فسلم أحدھ، تقیا ال تحل الھجرة فوق ثالثة أیام فإن ال: ( صلى هللا علیھ والھ 

  ) .لم یرد برىء ھذا من اإلثم وباَء بھ اآلخر 

في أول لیلة من شھر رمضان یُغلُّ الَمَردةُ من : (وروي عن اإلمام الرضا علیھ السالم عن آباءه علیھم السالم قال 

 ً بمثل ما غفر في رجب وشعبان وشھر فإذا كان في لیلة القدر غفر هللا ، الشیاطین ویغفر كل لیلة لسبعین ألفا

  ) .أنظروا ھؤالء حتى یصطلحوا : رمضان إلى ذلك الیوم إال رجل بینھ وبین أخیھ شحناء فیقول هللا عزَّ وجل 

  

  

  : قذف المحصن والمحصنة . ١١

  .  علیھ  بینةلى امرأة أو رجل مسلم من دون أن یكون لدیھ وھو نسبة الزنا ونحوه إ  

  ) الذین یرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لُِعنوا في الدنیا واآلخرة ولھم عذاب عظیم إن : ( قال تعالى 

ً بالزنا فإنھ مطرود وملعون ومردود من قبل العباد في الدنیا ویعاقب بعقوبة الحدّ     فمن قذف امرأة أو رجالً بریئا

  .ن هللا ویبتلى بأنواع العذاب وترد شھادتھ وفي اآلخرة ملعون ومغضوٌب علیھ م) یُجلد ثمانین جلدة ( 

حفاظ على عفاف المجتمع المسلم وتصعید روح الغیرة والرفعة لدى أبناء اإلسالم ؛ ) القذف ( ففي تحریم 

  .فالمجتمع الذي تشیع فیھ الشتائم و االتھامات من دون عقوبة تموت فیھ روح العزة والغیرة ال محالة 

  

  

  

  :غش المسلم . ١٢
وفي ، وتزیینَھُ غیَر ما فیھ الصالح خدعةً ، كسر في اللغة إظھار الشخص خالف ما أضَمَره بالفتح وال: الغّش 

الغش ضد النصح من :  وفي لسان العرب . لم یمحضھُ النُصح وأظَھَر لھ خالف ما أضَمَرهُ : غشَّھُ : المجمع 

  . الغََشْش وھو المشرب الكدر 

  :والغش على قسمین 

 . ال یخفى كخلط الحنطة بالشعیر مثالً  وھو الغش بما: الغش الجلي  .١

 : وھو الغش بما یخفى ولھ أصناف : الغش الخفي  .٢

 .إخفاء األدنى من المال في األعلى كمزج الجید بالرديء كمن یمزج العسل الجید بالعسل الرديء  -أ

  . أو أخفاء غیر المراد بالمراد المرغوب كإدخال الماء باللبن  -ب

ً غیر موجودة فیھ كرش الخضرة غیر الجدیدة بالماء لیتوھم  أو بإظھار صفة جیدة -ج في المبیع وھي واقعا

  . المشتري أنھا جدیدة 

. على أنھ ذھب أو فضة ) أي المطلي بالذھب أو الفضة ( ظھار الشيء على خالف جنسھ كبیع الممّوه أو بإ -د

   )حرام بال خالف في ذلك بین العلماء ) الغش الخفي ( والنوع الثاني 

  

  

  :الفحش من القول.  ١٣
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، فالفحش والفاحشة والفحشاء ھو كل ما عظم قبحھ من األفعال وھو الكالم القبیح البذيء الذي یستقبح الناس ذكره 

إن هللا یأمر بالعدل واإلحسان وإیتاء ذي القربى وینھى : ( قال تعالى  وقد نھى هللا تعالى عن الفحش إذ واألقوال ،

  . ٩٠النحل ) لعلكم تذكرون البغي یعظكم ن الفحشاء والمنكر و

  

  

  الغدر والخیانة - ١٤
  والغدُر یقال لترك العھِد ومنھ قیل فالن غادر ، اإلخالُل بالشيء وتركھ : الغدُر   

  . خانھ ونقض عھده : وغدر الرجل بھ 

  

ُت أمانةَ فالٍن وعلى ذلك قولھ ونقیُض الخیانة األمانةُ یقاُل خن، نقض العھد في السّرِ مخالفة الحّقِ ب: والخیانةُ 

  .فالخیانة والغدر معناھما متقارب .  ) ال تخونوا هللاَ والرسوَل وتخونوا أماناتكم ( :  تعالى 

ئتمن فأخذ ولیس كل سارق خائن فالخائن الذي إفكل خائن سارق : وبین الخیانة والسرقة عموم وخصوص مطلق 

  . والسارق من سرقك سراً بأي وجھ كان 

  : عن اإلمام الصادق علیھ السالم  وروي

ولكن ، لصوم حتى لو تركھ استوحش فإنَّ الرجل ربما لھج بالصالة وا، ال تغتروا بكثرة صالتھم وصیامھم ( 

  ) .ختبروھم عند صدق الحدیث وأداء األمانة ا

ھا نھتھُ عن الفحشاء فھاتان الخصلتان ھما الدلیل على قوة اإلیمان ولیس كثرة الصالة والصیام التي ال یعرف أن 

  . والمنكر أم ال 

  .مسلماً كان أو كافراً ، ثم أنَّ وجوب رد األمانة وحرمة الخیانة ال یختص بالمسلم فقط بل یعم جمیع أفراد البشر 

 صلى هللا علیھ(الذي بعث دمحماً  علیكم بأداء األمانة فو( أنھ یقول لشیعتھ ؛ )علیھ السالم (وقد روي عن اإلمام السجاد 

  ) .ئتمنني على السیف الذي قتلھ بھ ألدیتھ لھ إ) علیھ السالم(بالحق نبیاً لو أن قاتل أبي الحسین ) والھ

  

  

  :الحسد . ١٥

  ) ل اإلیمان كما تأكل النار الحطب إنَّ الحسد یأك( : ) علیھ السالم(روي عن اإلمام الصادق  

  .ما لھ فیھ صالح المسلم م أخیك وھو تمني زوال نعم هللا تعالى عن: الحسد  

  :وللحاسد مع المحسودین ثالثة أحوال ، أخبثھا  فالحسد من اشد األمراض النفسیة وأصعبھا وأسوأ الرذائل و     

وھذا محظور ومحرم . أن یحب تأذیھم ویظھر الفرح بأذیتھم بلسانھ وجوارحھ أو یظھر ما یؤذیھم قوالً أو فعالً  .١

 .قطعاً 

بعقلھ ویمقت نفسھ علیھ ولو ) أي حبھ أذیتھم(ولكن یكره ھذا األمر) سھ تمیل لذلك أي نف( أن یحب أذیتھم طبعاً  .٢

وھذا معفو عنھ إذ أن ما یحدث في .  كانت لھ حیلة في إزالة ذلك المیل ألزالھ ، وال یظھر ما یؤذیھم قوالً أو فعالً 

 .نفسھ خارج عن قدرتھ 

نكار منھ على قلبھ ولكن یحفظ جوارحھ عن صدور أن یحسد بالقلب من غیر مقتھ لنفسھ على حسده ومن غیر إ .٣

وھذا الفعل وإن كان من الصفات الذمیمة ولكنھ لیس ) . أي ال یظھر ما یؤذیھم قوالً أو فعالً (آثار الحسد عنھا 

 .محرم وال یستحق صاحبھ العقاب 
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أن یرزقھ بمثل ما رزق                وھي أن یتمنى اإلنسان أذا رأى على أخیھ  نعمة أنعمھا هللا تعالى علیھ :  أما الغبطة

  .أخیھ من دون أن یتمنى زوال نعمة أخیھ 

فال بأس بھا ولیست مذمومة بل ھي راجحة في الواجب و المستحب فمن رأى أخیھ یداوم على الصالة بحدودھا 

اللیل أو  أو من رأى أخیھ قد توفق لصالة، الشرعیة وكان ھو متھاوٌن بھا فیتمنى أن یوفق كما یوفق أخیھ 

التصدق على الفقراء فیتمنى لو أنھ یَوفَق كتوفیقھ من دون أن یتمنى زوال نعمة أخیھ فھذا أمٌر راجح وعلیھ یحمل 

ورجل أتاه هللا علماً . رجل أتاه هللا ماالً فسلطھ على ملكھ في الحق : ال حسد إال في أثنین (قول النبي األعظم � 

  .أي ال غبطة إال في ذلك )ویعلمھ الناس  فھو یعمل بھ

  

  .الزنا واللواط والسحق واالستمناء وجمیع االستمتاعات الجنسیة مع غیر الزوج أو الزوجة ) ١٦(

) أي متزوجین ( والزاني أو الزانیة إذا كانا محصنین . وھو أن یأتي الرجل المرأة غیر المحلّلة لھ   :الزنا 

  .ا إذا كانا غیر محصنین فیجلد كلُّ منھما مائة جلدة فحدھما ھو القتل والرجم وإم

ثالثة ال یكلمھم هللا یوم القیامة وال یزكیھم ولھم عذاب الیم منھم المرأة ( روي عن اإلمام الصادق علیھ السالم 

  .أي تدخل رجالً أجنبیاً وتسمح لھ أن یزني بھا ) توطئ فراش زوجھا 

  

  .ثلھ وھو أن یأتي الذكُر ذكراً م :اللواط 

حرمة الدبر أعظم : حیث قال ( أن حرمة اللواط وعقوبتھ أشد من الزنا : وروي عن اإلمام الصادق علیھ السالم  

  ) .أن هللا تعالى أھلك أمة لحرمة الدبر ولم یھلك احداً لحرمة الفرج ، من حرمة الفرج 

  

  .وھو أن تأتي المرأةُ المرأةَ مثلھا  :السحق 

  أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدَّھنَّ فیھ ؟: قالت لإلمام الصادق علیھ السالم جاء في روایة أن امرأة 

إذا جاء یوم القیامة یؤتى بھنَّ قد البسّن مقطعات من نار وقنعن بمقانع من نار ، حد الزنا : ( قال علیھ السالم 

أیتھا المرأة إن أول من .  وسرولن من نار وأدخل في أجوافھن إلى رؤوسھن أعمدة من نار وقذف بھن في النار

  ).عمل ھذا العمل قوم لوط فاستغنى الرجال بالرجال فبقي النساء بغیر رجال ففعلن كما فعل رجالھن 

  

وھو إخراج المني بالطریق غیر الطبیعي مثل الدلك بالید أو بسائر األعضاء منھ أو من غیره عدا  :االستمناء 

  .الزوجة 

ومنھ أو ما یكون من المرأة مع زوجھا ، یكون من الرجل مع زوجتھ أو أمتھ  منھ محلل وھو ما:  فاالستمناء 

 : روي عن اإلمام الصادق علیھ السالم أنھ سئل عن الخضخضة فقال . محرم وھو ما یحصل بأي طریقة أخرى 

  ) قد نھى هللا عنھ في كتابھ وفاعلھ كناكح نفسھ ولو علمت بمن یفعلھ ما أكلت معھ ، إثم عظیم ( 
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ستمتاعات الجنسیة األخرى من نظر ولمس واالستماع ونحوھا إذا كانت مع غیر الزوج أو أن جمیع االبل 

  .الزوجة فھي محّرمة وفاعلھا یستحق العقاب 

  

  : القیادة )  ١٧(

وھي السعي بین أثنین لجمعھما على الوطء المحّرم سواء كان جمع رجل وامرأة لغرض الزنا أو الجمع بین  

وھي من الذنوب التي ورد الوعید علیھا من . لواط أو الجمع بین امرأتین لغرض السحق رجلین لغرض ال

من قاد بین امرأة و رجل ( إذ روي عن الرسول األعظم صلى هللا علیھ والھ وسلم . النصوص المعتبرة بالعذاب 

  ) .وت حراماً حّرم هللا علیھ الجنّة ومأواه جھنم وساءت مصیرا ولم یزل في سخط هللا حتى یم

  

  : الدیاثة ) ١٨(

  .ویسكت عنھا وال یمنعھا منھ ) تزني ( وھي أن یرى الرجل زوجتھ تفجر 

وال یجدھا ، إن الجنة لتوجد ریحھا من مسیرة خمسمائة عام : ( روي عن النبي العظم صلى هللا علیھ والھ وسلم 

  ) . عاق وال دیوث 

  

  :وما تشبّھ الرجل بالمرأة وبالعكس على االحوط لز)  ١٩(

والمقصود بتشبھ الرجل بالمرأة بأن یصیر بھیئة المرأة فیفعل األفعال المختّصة بالنساء ویرتدي ما ترتدیھ النساء   

  .وكذلك تشبھ المرأة بالرجل بأن تظھر بمظھر الرجل وتتزیا بزیھ . من اساور وقالئد ومالبس وما شابھ ذلك 

  

  :لبس الحریر الطبیعي والذھب للرجال ) ٢٠(

ال یجوز للرجل أن یلبس الحریر الطبیعي الخالص أما الممتزج بالقطن أو الصوف أو غیرھما بحیث یخرج إذ 

  .اللباس بمزجھ معھ عن كونھ حریرا خالصاً فال بأس بھ وكذلك ال بأس في لبس الحریر الصناعي 

ً مثالً  ً ذھبیا ً من الذھب كما لو لبس درعا فإن ھذا یصدق علیھ لبس  وكذلك ال یجوز لبس الذھب بأن یتخذ لباسا

ً أن . وكذلك لبس الخاتم أوحلقة الزواج أو الساعة الیدویة أو تعلیق السالسل الذھبیة ونحوھا . واالحوط لزوما

  .یترك الرجال التزین بالذھب ولو لم یصدق علیھ لبس كجعل ازرار المالبس من الذھب أو جعل مقدم األسنان 

  

  :القول بغیر علم أو حجة )  ٢١(

من أفتى الناس بغیر علم كان ما یفسده من الدین : ( روي عن النبي األعظم صلى هللا علیھ والھ وسلم          

  ) من ترك قول ال ادري أصیبت مقاتلھ ( وقال أمیر المؤمنین علیھ السالم ) . أكثر مما یصلحھ 
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ع فمن أفتى اعتماداً عل بعض فمن ابرز مصادیق القول بغیر علم أو حجة اإلفتاء بغیر دلیٍل معتبر في الشر

الظنون التي لم یعتبرھا الشارع كالقیاس واالستحسان وغیره من األدلة التي یعتمد علیھا المخالفون في فتاویھم 

وألن الظن الذي أعتمد علیھ لم یعتبره  ١فإن ھذا یكون قوالً بغیر علم ألنھ أعتمد على الظن ولیس على العلم 

  .حجة أیضاً الشارع حجة فھو قوٌل بغیر 

األدلة المعتبرة شرعاً والتي تكون طریقاً إلثبات األحكام الشرعیة فمثالً روایة زرارة عن اإلمام : ویقصد بالحجة 

الثقة وحیث أن زرارة ثقة ال یكذب فإذا ) روایة ( تعتبر حجة ألن الشارع أجاز األخذ بخبر ) علیھ السالم ( الصادق 

تكون قوالً مستند إلى حجة وسمي ) فتواه ( استنبط حكماً شرعیاً فإن قول الفقیھ أعتمد الفقیھ على روایة زرارة و

  .الحجة حجةً ألنھا یحتج بھا على اآلخر

ِلَم : ـــ فروایة زرارة إذا أثبتت حكماً شرعیاً ولم یمتثلھ المكلف فیمكن للمولى أن یحتج بھا على المكلف فیقول لھ

  . روایةُ زرارة وھي معتبرة شرعاً ؟لم تعمل بالحكم الشرعي الذي أثبتتھُ 

ـــ وكذلك لو أفتى الفقیھ وفق روایة زرارة ثم ظھر أن الحكم غیر مطابق للحكم الواقعي عند هللا فیمكن أن یعتذر 

یا ربي أنا اعتمدت على روایة زرارة وھو ثقة وأنت جّوزت االعتماد على : بروایة زرارة ویقول ) یحتج ( الفقیھ 

  .فال یعاقبھُ المولى ویقبل عذره روایة الثقة ، 

  

اي انھا ( والمعذریّة )  أي ثبوت التكلیف على المكلف (  أن الحجیة  تعني المنجزیة: ومن ھنا نعلم معنى قولھم  

وبھذا القدر من البیان نكتفي والتفصیل في مراحل أعلى من ھذه ) . تكون عذرا للمكلف عند مخالفة الحكم الواقعي

  . المرحلة 

  

  : الكذب ) ٢٢(

وفي ) . جعلت الخبائث كلھا في بیت واحد وجعل مفتاحھا الكذب : ( روي عن اإلمام العسكري علیھ السالم 

  ) . إن العبد إذا كذب تباعد عنھ الملك من نتن ما جاء بھ : ( الحدیث النبوي الشریف 

  .  خبار غیر المطابق للواقع ھو اإل :الكذب 

والذي یخبر بخبر غیر مطابق للواقع . خبار كاذباً لم یمت في الواقع كان ھذا اإل وھوفلو أخبرت أن زیداً مات   

تارة یكون عالماً بأن خبره غیر مطابق للواقع ویتعمد األخبار بھ فھذا كاذب قطعاً وعملھ ھذا من أشد المحرمات 

          بل یقال لھ) كاذب ( ھ وتارة یعتقد بأن إخباره مطابق للواقع ولكنھ في الواقع لیس كذلك فھذا ال یطلق علی

  . أي غیر مطابق للواقع ) بالخبر الكاذب ( وإن كان نفس الخبر الذي نقلھ یمكن أن یوصف ) مخطئ ( 

  : ثم أن للكذب مراتب یختلف فیھا قبح الكذب شدة وضعفاً 

  : مراتب الكذب 

                                                           
١
ففي المقام . عندما یذكر الفقھ واألصول یقصد بھ القطع و الیقین أما عندما یذكر في المنطق فیشمل الیقین والظن أیضاً : العلم  

 یقصد من العلم الیقین 
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وال تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا ( قال تعالى : وھذا أسوأ مراتب الكذب : الكذب على هللا ورسولھ واإلمام  .١

 ) .حالل وھذا حرام لتفتروا على هللا الكذب إّن الذین یفترون على هللا الكذب ال یفلحون متاٌع قلیل ولھم عذاٌب ألیم 

الحق غیر المتعمد ) دام ظلھ ( بل أن السید المصنف ، وھذا النوع من الكذب یبطل الصوم إذا كان متعمداً فیھ 

مع احتمال كذب الخبر وكان المخبر یخبربھ على  ١المتعمد إذا كان إخباره غیر معتمد على حجة شرعیةبحكم 

   ٢.نحو الجزم 

 .وھي أشد أصناف الكذب حرمة وأقبحھا . وھي الشھادة الباطلة الكاذبة غیر المطابقة للواقع : شھادة الزور  .٢

أي عند الترافع عند الحاكم للحكم بدعوى معینة (  ٣وى وھي الیمین الكاذبة في مقام فصل الدع -:الیمین الغموس  .٣

.  ٤وقیل أنھ أطلق على ھذه الیمین أنھا غموس ألنھا تغمس صاحبھا في اإلثم ثم في النار ) بین طرفین متنازعین 

 .فإنھ یذھب الدین من صاحبھ كما تذھب الموس بالشعر ) بالیمین الحالقة ( كذلك یعبر عنھ 

فإذا كان قد ، فالمفتي یدعي أن ھذه الفتوى ھي حكم هللا تعالى في ھذه المسألة : هللا تعالى  الفتوى بغیر ما أنزل .٤

أي ( وكان أھالً للفتوى ) استنباط األحكام ( بذل وسعھ في تحصیل الحكم وأتبع الطرق المتعارفة في ھذا المجال 

أما إذا لم یكن . ي فھو معذور بل مأجور أیضاً ففي ھذه الحالة إذا لم تكن فتواه موافقة للحكم الواقع) كان مجتھداً 

أو كان أھالً لھا وتسامح في بذل الوسع فلم یبحث بالمستوى ، ) ي لم یكن مجتھدا جامع للشرائطأ( أھالً للفتوى

أما حال من تعمد اإلفتاء ، فال یكون معذوراً لو أفتى بما یخالف حكم هللا سبحانھ وتعالى ، المتعارف عند الفقھاء 

 .ر ما أنزل هللا تعالى فحالھ أوضح من أن یبین من قبح فعلھ وكذبھ على هللا تعالى بغی

وكلما كانت مفسدتھ ومضرتھ أكبر كان أثمھ وعقوبتھ أشد ، وھو الكذب الذي فیھ مضّرة و مفسدة : الكذب الضار  .٥

 .وقد یكون الكذب أحیاناً سبباً لتلف األموال وھتك الحرمة وإسالة الدماء 

 .وقد یكون ھذا بداعي المزاح أو بغیره من الدواعي ، ھو ما ال یترتب علیھ مفسدة ومضّرة : ر الضار الكذب غی .٦

اتقوا الكذب الصغیر منھ : ( وینبغي التورع عن كل مراتب الكذب فقد روي عن اإلمام السجاد علیھ السالم 

  )والكبیر في كل جد وھزل 

ح ذات البین وفي الحرب مع األعداء والكذب الذي یقصد بھ نعم بعض الكذب یكون جائزاً كالكذب في إصال    

ً في فیما إذا كان الظالم یھدد نفسھ أو  الشخص دفع الظلم عن نفسھ أو عن سائر المؤمنین بل قد یكون واجبا

ولكن إذا التفت إلى إمكان التوریة وكان عارفاً بھا ومتیسرة لھ فاالحوط . عرضھ أو نفس مؤمن آخر أو عرضھ 

 ً فمثالً إذا ، )بأن یقصد في الكالم معنى غیر معناه الظاھر بدون قرینة موضحة لقصده (أن یوري في كالمھ  وجوبا

ما رأیتھ  ، وھو كان قد رآه قبل ساعة : حاول الظالم االعتداء على مؤمن فسألھ عن مكانھ وأین ھو ؟ فیقول 

  . ٥أنھ لم یره منذ دقائق : ویقصد 

  

  

                                                           
١

كما لو اخبره شخص ثقة أن زید مات  ، وھو أخبر خالدا بھذا الخبر، فإخباره لخالد بھذا الخبر یكون مستند إلى حجة ) : تمد على حجة شرعیة فالمع(  
زید مات  كما لو سمع الخبر من شخص غیر ثقة ، أو احتمل أن یكون) : اإلخبار غیر المعتمد على حجة شرعیة ( أما . أخبار الثقة لھ بذلك : شرعیة وھي 

  .،فكالم غیر الثقة ال یعتبره الشرع حجة یمكن االعتماد علیھ

 ٤٩٩المسائل المنتخبة مسألة  ٢
  ١٢٦١المائل المنتخبة مسألة  ٣
 ١٥٦صــ ٦لسان العرب ج ٤
٥
  ١٢٦١المسائل المنتخبة المسألة  
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  :حوط وجوباً خلف الوعد على اال)  ٢٣( 

ً آخر بشيء وھو ناويٍ في حالة الوعد عدم الوفاء بوعده كأن یقول لھ               : تارة یعد الشخص شخصا

فال شك أن . وھو یرید السفر في یوم الجمعة إلى مكان آخر )سوف أحضر في المكان الكذائي في یوم الجمعة (

  . ھذا كذٌب محّرم 

ل الوعد كان ناویاً للحضور في الموعد المعین ولكنھ بعد ذلك یبدو لھ أن یخالف وتارة یعده صادقاً أي أنھ في حا

  .ما وعد بھ فھذه المخالفة محرمة أیضاً على نحو االحتیاط اللزومي  

وتارة یكون مخالفة الوعد مع الزوجة ففي ھذه الحالة حرمة مخالفة الوعد مبنیة على االحتیاط اللزومي  سواء 

  .عد مخالفة الوعد أو بدا لھ أن یخالفھ بعد ذلك كان ناویاً حین الو

  

  

  إذا واعد شخصاً آخر                                                      

  

  إما أن یعد زوجتھ                                                  أو غیرھا                     

                                                                                                                                          

ناویاً للمخالفة                       لم یكن ناویاً                 لم یكن ناویاً                         ناویاً للمخالفة         

  للمخالفة في حین الوعد      للمخالفة في حین الوعد       في حین الوعد                      في حین الوعد      

  

االحوط لزوماً       یحرم على نحو                          االحوط لزوماً              الحوط لزوماً                  ا  

  رام                  الفتوى                                       حرام حرام                                     ح.    

  

  

  .٢)الذین یأكلون الربا ال یقومون إال كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس ( قال تعالى :  ١الربا)  ٢٤( 

كم تفلحون واتقوا النار التي أعدت یا أیھا الذین آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا هللا لعل: ( قال تعالى 

                   ٣)للكافرین

وقد شدد هللا سبحانھ في ھذه اآلیات في أمر الربا بما لم یشدد بمثلھ في شيء من فروع الدین إال في تولي أعداء  

األفراد في بسط الدین فإن التشدید فیھ یضاھي تشدید الربا ، ولیس ذلك إال ألن تلك المعاصي ال تتعدى  الفرد أو 
                                                           

  .أي زادت )  فإذا أنزلنا علیھا الماء اھتزت وربت( قال تعالى : الزیادة : الربا في اللغة  ٢
   ٢٧٥البقرة  ٣
  ١٣١ – ١٣٠آل عمران ٤
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آثارھا المشؤومة وال تسري إال إلى بعض جھات النفوس بخالف ھاتین المعصیتین فأن لھما في سوء التأثیر ما 

    ١.ینھدم بھ بنیان الدین ویمحى أثره ویفسد بھ نظام حیاة النوع اإلنساني 

  : الربا على نوعین 

 بأكثر منھ كأن) الذي یباع بالوزن ( ن ووالموز) بالكیل الذي یباع ( ھو أن یبیع الشيء المكیل : الربا المعاملي  .١

 ٢.ین منھا یبیع كیلو غرام من الحنطة بكیلو

سواء كانت الزیادة من ، وھو أن یقرض شخص مالھ آلخر بشرط أن یرجعھ إلیھ بعد مدة بزیادة : الربا القرضي  .٢

 .نفس الجنس أو غیره 

  : وفي المعاملة الربویة عدّة محّرمات 

 .أي التصرف بالمال الربوي بأي نحو من التصرفات فھو حرام : با أكل الر .١

 .فھو حرام ) الربا ( أي أخذ الشخص للزیادة : أخذ الربا  .٢

 .أي الشخص المعطي للزیادة عملھ محّرم أیضاً : إعطاء الربا  .٣

عتك ھذا الكیس من فنفس اإلیجاب والقبول في المعاملة الربویة  كما لو قال ب: إجراء المعاملة المشتملة علیھ  .٤

ولھذا ال تصح الوكالة في المعاملة . فھذا اإلیجاب والقبول محّرم أیضاً . الحنطة بكیسین منھا وقال اآلخر قبلُت 

 ٣الربویة

 .أي ال یجوز أن یكتب الشخص المعاملة الربویة لتوثیقھا : تسجیل المعاملة الربویة  .٥

صاً قرضاً ربویاً وأشھد علیھ شھوداً فإن عمل ھؤالء الشھود فمن أقرض شخ: الشھادة على تلك المعاملة الربویة  .٦

 . محّرم ) شھادتھم على ذلك القرض ( 

 

  : شرب الخمر )  ٢٥( 

) البیرة(یحرم شرب الخمر وسائر أنواع المسكرات كالنبیذ والمخدرات والمائعات المحّرمة األخرى كالفقاع        

  .ذھب ثلثاه فال بأس بشربھ وغیر ذلك من أنواع المسكرات والعصیر العنبي المغلي قبل ذھاب ثلثیھ فإن

  ٤) یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیٌر ومنافٌع للناس وإثمھما أكبر من نفعھما ( قال تعالى 

 :فقال علیھ السالم إنك تزعم أن شرب الخمر أشد من الزنا والسرقة ؟ :  روي أنھ قیل ألمیر المؤمنین علیھ السالم

وإن شارب الخمر إذا شرب الخمر زنا وسرق وقتل النفس التي ، نعم إن صاحب الزنا لعلھ ال یعدوه إلى غیره  (

وھو الجوھرة الثمینة . وكفى بقبح شرب الخمر أن شرابھا یتنازل عن عقلھ باختیاره ) . حّرم هللا وترك الصالة 

  .بھ یعاقب  ار التكلیف فبھ یثیب والتي كّرمھ هللا تعالى بھا ومیزه عن سائر البھائم وجعلھ مد

ما بعث هللا نبیاً قط إال : ( وحرمة الخمر ثابتة في جمیع األدیان إذ روي عن اإلمام الرضا علیھ السالم أنھ قال 

  )وفي علم هللا أنھ إذا أكمل لھ دینھ كان فیھ تحریم الخمر ولم یزل الخمر حراماً 

                                                           
١
 تفسیر المیزان للسید الطباطبائي  
 ٦٥٢المسائل المنتخبة مسألة  ٥
  ٨٥١المسائل المنتخبة مسألة  ٦
 ٢١٩البقرة   ١
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  .لمحّرمة اللحم وما أزھق روحھ على وجھ غیر شرعي أكل لحم الخنزیر وسائر الحیوانات ا) ٢٦( 

مت علیكم المیِتَة ُ والدَُّم ولحُم الخنزیر وما أھلَّ لغیر هللا بھ و المنخنقة والموقوذةُ والمتردیَّة ( قال تعالى  ُحّرِ

   ١)والنطیحةُ وما أكل السبع إال ما ذكیتُم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا باألزالم ذلكم فسٌق 

ً فالحیوان تارة یكون محّرم ً اللحم باألصل وتارة أخرى یكون محّرم ا بالعارض كما لو لم یذكى أي یذبح أو ینحر  ا

فالخروف ونحوه حیوانات محللة اللحم أي یجوز أكلھا ولكنھا تحرم لو ماتت بغیر التذكیة . على الطریقة الشرعیة 

 .     التي  سیأتي بیان شروطھا إن شاء هللا 

  

 :الكبر واألختیال )  ٢٧(

نعكاس ھذه الحالة على القول والعمل ھا نفسھ أفضل وأعظم من اآلخرین واھو حالة یرى اإلنسان فی: الكبر   

 .یعبّر عنھ بالتكبر 

فالمتكبر یستاء من مساواتھ باآلخرین فیتقدم علیھم في الطریق ویرغب أن یجلس في صدر المجلس ویتوقع منھم 

 .الخ ..... حھُ أحد أنزعج ورفض وإن قال باطالً فردوه علیھ غضب التحیة والتواضع وإن نص

ر خدَّك وال ت(  :قال تعالى .  ٢من الُخیالء وھو التكبر عن تخیل فضیلٍة تراءت لإلنسان من نفسھ : واالختیال  صعِّ

  ٣) مختال فخور للناس وال تمش في األرض مرحا إن هللا ال یحب كلَّ 

. نعم التكبر محّرم مطلقاً ولكنھ أقبح في ھذه الحالة . جود األسباب الداعیة للتكبر و یشتد قبح التكبر مع عدم و

:                                                                              روي عن النبي األعظم صلى هللا علیھ وآلھ 

ومقّلٍ ، وملك جبار ، شیخ زاٍن : ھم ولھم عذاب الیم لیھم یوم القیامة وال یزكیثالثة ال یكلمھم هللا وال ینظر إ (

     )                                                                                                                            مختال 

ومع ذلك یتكبر ) المقل ( ن ال مال لھ أما مومعنى ذلك أن عقوبة ھؤالء الثالثة أكثر فالمال ھو أحد أسباب التكبر 

  . فیعلم من ذلك أنھ خبیث معاند لخالقھ

  

                                                                                                        قطیعة الرحم) ٢٨(
تي والغائب منھم ومن في أصالب الرجال أوصي الشاھد من أم: ( روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 

  ) .وأرحام النساء إلى یوم القیامة أن یصل الرحم ولو كان منھ على مسیرة سنة فإن ذلك من الدین 

  )أعوذ با� من الذنوب التي تعجل الفناء :   ( وروي عن أمیر المؤمنین علیھ السالم أنھ قال في خطبتھ 

  :شكري فقام الیھ عبد هللا ابن الكواء الی

                                                           
ھي : النطیحة ، أو ھوت في بئر فماتت وھي التي سقطت من مكان عال : المتردیة ، وھي التي ضربت بعصا أو بحجر حتى ماتت : الموقوذة . ( ٣المائدة   ٢

 )التي ضربتھا أخرى بقرنھا فماتت 
 ١٦٩مفردات غریب القران صــ  ٣
  ١٨لقمان   ٤
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  .تكون ذنوب تعجل الفناء ؟  یا أمیر المؤمنین أو: فقال 

وإن ، یتواسون وھم فجرة فیرزقھم هللا  إن أھل البیت لیجتمعون و، وتلك قطیعة الرحم ، نعم : فقال علیھ السالم 

  .أھل البیت لینفرون ویقطع بعضھم بعضاً فیحرمھم هللا وھم أتقیاء 

  :المراد من الرحم 

إذن فالمراد منھ ھو المعنى العرفي الذي ھو عبارة عن مطلق ، لشرع المقدس معنى خاص للرحم لم یرد في ا 
وكذلك األقرباء عن طریق ، مھما كانت الواسطة ، األقارب بمعنى األقرباء من طرف األب أو من طرف األم 

  . أشد في حقھ) وجوب صلة الرحم ( وكلما كان الشخص اقرب للمكلف كان الحكم ،  األوالد

  :المراد من الصلة 

ھو اإلحسان إلیھ بأي طریقة بحیث یعتبر بالعرف أنھ اتصال مھما كان صغیراً مثل االبتداء بالسالم أو رد السالم 
أن صلة الرحم والبر یھونان الحساب ویعصمان من الذنوب (  : عن اإلمام الصادق علیھ السالم باألحسن ، روي 

  ) .بحسن السالم ورد الجواب فصلوا أرحامكم وبروا إخوانكم ولو 

وھناك مراتب متعددة لصلة الرحم وأعظم مراتبھ الصلة بالنفس بأن یبذل اإلنسان نفسھ بالدفاع عن رحمھ وبعدھا  
الصلة لدفع الضرر عن رحمھ إذا توجھ إلیھ بما دون النفس وبعدھا الصلة بإیصال المنفعة وبعدھا صلة من تجب 

وأدنى مراتب الصلة أداء السالم للرحم وأدنى منھ إرسال ، وزوجة األخ ، ب نفقتھ على الرحم مثل زوجة األ
  .والقول الحسن حال حضوره ، وھكذا الدعاء لھ في غیبتھ . السالم ألیھ 

  : وقطع الرحم 

ھو ترك اإلحسان ألیھ بأي وجھ من الوجوه المتقدمة ، مثل عدم التحیة أو التھجم أو اإلعراض أو ترك االحترام 
أو عدم جواب الرسالة أو عدم الزیارة والمالقاة أو عدم عیادتھ إذا كان مریضاً أو إذا كان عائداً من السفر  واألدب

  .ونظائر ذلك 

كما روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ ، وفي الشرع المقدس یستحب السفر لصلة الرحم وزیارة األقارب 
سر میالً عد ، سر سنة صل رحمك ، علي سر سنتین بّر والدیك یا : ( وسلم قولھ ألمیر المؤمنین علیھ السالم 

  ) .سر أربعة أمیال زر أخاً في هللا ، مریضاً وسر میلین شیّع جنازة 

وتمحى عنھ بكل ، أن من مشى لزیارة األرحام كان لھ بكل خطوة أربعون ألف حسنة : وقد ورد في األخبار 
  .خطوة أربعون ألف سیئة ورفع لھ أربعون درجة 

  

  عقوق الوالدین) ٢٩(

  )من نظر إلى أبویھ نظر ماقت وھما ظالمان لھ لم یقبل هللا لھ صالة :( روي عن اإلمام الصادق علیھ السالم  

  .وبمفھوم الموافقة یعلم حال من نظر ألیھما كذلك وھما محسنان ألیھ 

اً لجمیلھما على الولد وما أعظمھ من ھو اإلساءة ألیھما بأّي مستوى من اإلساءة بحیث یعد تنكر:  فعقوق الوالدین
  .جمیل 

حرم مخالفتھما في األشیاء التي تؤدي إلى تأذیھما فیما إذا كان ذلك التأذي وكما یحّرم اإلساءة ألیھما كذلك ی 
فقد یشفق الوالدان على الولد من عمٍل معیّن بحیث لو عملھ الولد ألدى إلى تأذي ، ناشيء من شفقتھما على الولد 

  .فال یحل لھ مخالفتھما  والدیھ
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وكما یحرم اإلساءة والمخالفة المؤدیة إلى التأذي فإنھ یجب اإلحسان والبر إلى الوالدین وحسبنا كالم هللا تعالى 
  :یفّصل العالقة التي یجب أن تكون بین الولد و والدیھ وأسلوب التعامل إذ قال تعالى 

إّما یبلغنَّ عندك الِكبَر أحدُھُما أو كالَھُما فال تقل  لھما أف ٍّ ، حسانا وقضى ربك أال تَعبُدُوا إال إیاه وبالوالدین إ( 
  ١)وال تنھرھما وقل لھما قوالً كریما وأخفض لھما جناح الذّّلِ من الرحمة وقل رّبِ ارحمھما كما ربیاني صغیرا 

  .جب حیث أردف اإلحسان إلیھما بعبادتھ ؛ فكما أن عبادتھ واجبة كذلك اإلحسان ألیھما وا

  :وقد ورد في تفسیر ھذه اآلیة عن اإلمام الصادق علیھ السالم 

اإلحسان أن تحس صحبتھما وأن ال تكلفھما أن یسأال شیئاً مما یحتاجان إلیھ وإن : فقال :  )وبالوالدین إحسانا ( 
  .كانا مستغنیین 

  .ول كریم فذلك منك ق، غفر هللا لكما : إن ضرباك فقل لھما  : )وقل لھما قوالً كریما (

وال ترفع صوتك فوق صوتھما ، وال تمأل عینیك من النظر إلیھما أال برحمة ورقّة :  )وأخفض لھما جناح الذل ( 
  .وال تقدم قدامھما ، وال یدك فوق أیدیھما 

  

  :الدین كفارة الذنوب بر الو

ما من عمل قبیح إال قد ،  یا رسول هللا: روي أن رجالً جاء إلى النبي األكرم صلى هللا علیھ والھ وسلم فقال  
  عملتھ فھل لي من توبة ؟

  فھل من والدیك أحد حي ؟: فقال لھ رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 

  أبي: قال 

  .فأذھب فبّره : قال صلى هللا علیھ والھ وسلم 

  ) .لو كانت أمھ : ( فلما ولى قال رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 

  ) .وكد في غفران ذنوبھ موجودة في الحیاة لكان بّره بھا أي الأي لو كانت أمھ ھ( 

  

ما من ولد باّر نظر إلى أبویھ برحمتھ إال كان لھ بكل نظرة (: وروي عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 
  .)حجة مبرورة 

  یا رسول هللا وإن نظر في كل یوم مائة نظرة ؟: فقالوا 

  .هللا أكبر وأطیب ، نعم : فقال صلى هللا علیھ والھ وسلم 

  

  اإلسراف والتبذیر) ٣٠(

  .١)وكلوا وأشربوا وال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین : ( قال تعالى  

                                                           
 ٢٤ -٢٣االسراء ١
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  .وذكر بعض المفّسرین أن من ال یحبھ هللا ھو من أھل العذاب ؛ إذ أن محبة هللا تعني وصول الثواب 

حتى ، صد أمر یحبھ هللا عّز وجل وإن المسرف یبغضھ أن الق: ( روي عن اإلمام الصادق علیھ السالم أنھ قال 
  ) .وحتى صبك فضل شرابك ، طرحك النواة فإنھا تصلح لشيء 

ً ریاء ً وسمعة : ( وجاء عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم  حملھ یوم القیامة من األرض ، من بنى بنیانا
  .فال یحبسھ  شيء منھا دون قعرھا إال أن یتوب ، ر ویلقى بالنا، ثم یطوق في عنقھ ، السابعة وھو نار تشتعل 

  یا رسول هللا صلى هللا علیك وآلك كیف یبني ریاء وسمعة ؟: قیل 

  ) .یبني فضالً على ما یكفیھ استطالة منھ على جیرانھ ومباھاة إلخوانھ : قال صلى هللا علیھ والھ وسلم 

ً بأضعاف . لصرف على ما ینبغي بمعنى تجاوز الحد بصرف المال والزیادة في ا :اإلسراف  كأن یشتري لباسا
  .قیمة اللباس الذي یناسب حالھ 

ً أو عقالً حتى لو كان ذلك المقدار من المال  :التبذیر  وھو صرف المال في جھة ال ینبغي الصرف فیھا شرعا
  .صغیراً 

ومن حیث الغنى ، ویختلف اإلسراف بحسب األشخاص واختالف األحوال من صحة ومرض والفتّوة والشیخوخة 
ذلك أنھ قد ال یكون إسرافاً صرف المبلغ الفالني بالنسبة لشخص بینما یكون  ،والفقر وزیادة العالقات وقلّتھا

ربَّ فقیر ھو أسرف من الغني یسرف ( :وقد روي عن اإلمام الصادق علیھ السالم .إسرافاً بالنسبة لشخص آخر 
  )والفقیر ینفق من غیر ما أوتي ، مما أوتي 

  

  

  :البخس بالمیزان ) ٣١(

شروه بثمٍن بخس  خدع بعضھم بعضاً في البیع والشراء ؛: نقصھُ ؛ تباخس القوم : النقص  بخَسھُ بخساً : البخس  
  . ٢أي بثمٍن ناقص : 

أال یظن . وإذا كالوھم أو وزنوھم یخسرون . ویل للمطففین الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون : ( قال تعالى 
  ) .ك أنھم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم ُ الناس لرب العالمین أولئ

ال إیمان لھم بیوم الجزاء یوم القیامة ذلك أنھ إذا كان ) الذین یبخسون الناس حقوقھم(ویستفاد من اآلیة أن المطففین 
اس لم یقدموا على وأنھم یحاسبون یوم القیامة ویطالبون بكل نقص اقتطعوه من الن، لدیھم یقین بل ظن بالمسؤولیة 

ولو كان لدیھم إیمان لعلموا أن صاحب الحق إذا كان غافالً وغیر ملتفت للخیانة فإن رب العالم ، مثل ھذه الخیانة 
  .حاضر ومراقب لألعمال 

والتطفیف قد یكون فیما یوزن كالحنطة والشعیر وغیرھما وقد ال یكون فیما یكال كاللبن والنفط وقد یكون فیما  
وبخس الناس في كل ذلك حرام وقد توعد هللا . ض أو الجوز وقد یكون فیما یذرع كالقماش والحبال یعد كالبی

  .سبحانھ وتعالى من یفعل ذلك في سورة المطففین أشد العذاب 

  

  
                                                                                                                                                                      

 ١٨البقرة  ٢
 ٢٧المنجد صــ ٣



68 
 

  التصرف في مال المسلم من دون طیب نفسھ ورضاه) ٣٢(

فال یحل لھ ، كان تصرفھ تصرفاً محّرماً وإال فال یحل للمسلم التصرف في مال أخیھ المسلم دون أن یحرز رضاه 
أجار ما ال یرید أن یؤجره ونحوه سترھھ على بیع ما ال یرید بیعھ أو اأن یغصب مال المسلم كما ال یحل لھ أن یك

كالتصرفات التي تصدر . نعم بعض التصرفات التي أقرھا الشرع في أموال المسلم مستثنات من ھذا الحكم ، 
الستیفاء حقوق اآلخرین من الشخص فھذه التصرفات جائزة وأن لم تكن برضا الشخص بأمر الحاكم الشرعي 
  .الذي تُِصّرَف في مالھ

ل من ھو بحكم المسلم كولد المسلم وكما یحّرم التصرف بمال المسلم من دون رضاه كذلك یحرم التصرف بما
  .كم المسلم وكذلك لو كان أحد أبویھ كافراً واآلخر مسلم فإن الولد بح ١الغیر بالغ

  

                                                            اإلضرار بالمسلم ومن یحكمھ من نفسھ أو مالھ أو عرضھ) ٣٣(

  )أتدرون من المفلس ؟ : (روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم أنھ قال ألصحابھ 

  .المفلس من ال درھم وال مال وال متاع لھ : قالوا 

أن المفلس من أمتي من أتى یوم القیامة بصالة وصیام وزكاة وحج ویأتي قد شتم : ال صلى هللا علیھ والھ وسلم ق
فیؤتى ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ فإن فنیت حسناتھ قبل ، وضرب ھذا ، وھتك دم ھذا ، ھذا وأكل مال ھذا 

  ) .أن یقضي ما علیھ أخذ من خطایاه علیھ ثم یطرح في النار 

  

  .وتعلیمھ وتعلمھ والتكسب بھ ، السحر فعلھ ) ٣٤(

  :أنھ قال علیھ السالم روي عن أمیر المؤمنین 

أن لي زوجاً وبھ غلظة عليَّ وإني صنعُت شیئاً : أقبلت امرأة إلى رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم فقالت  (
  ألعطفھ عليَّ ؟

لك كدرت البحار وكدرت الطین ولعنتك المالئكة األخیار  أف: فقال لھا رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 
 ومالئكة السماء واألرض

فبلغ ذلك النبي صلى ، ولبست المسوح ، وحلقت رأسھا ، وقامت لیلھا ، فصامت المرأة نھارھا : قال علیھ السالم 
 ) .إن ذلك ال یقبل منھا : هللا علیھ والھ وسلم فقال 

یؤثر في بدن ، ابِة أو تكلم أو دخنة أو تصویر أو نفث أو عقد ونحو ذلك ما یعمل من كت: المراد بالسحر 
.                                             المسحور أو قلبھ أو عقلھ فیؤثر في إحضاره أو انامتھ أو أغمائھ أو تحبیبھ أو تبغیضھ ونحو ذلك 

آلخرین أو أتخذه مھنة لھ یتكسب بھا فجمیع ھؤالء قد وكل من فعل السحر أو تعلمھ حتى وإن لم یفعلھ أو علّمھ ل
  :فعلوا كبیرة من الكبائر فقد روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 

  ) .من مشى إلى ساحر أو كاھٍن أو كذاب یصدقھ بما یقول فقد كفر بما أنزل هللا من كتاب ( 

  

                                                           
١
  .وغیر الممیز واال لو كان ممیزا واختار االسالم فھو مسلم ولیس بحكم المسلم  
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 الكھانة) ٣٥(

لمستقبلیة والتنبؤ بھا اعتقاداً بوصولھا من بعض طوائف الجن أو الكھانة ھي اإلخبار عن األمور ا         
.      مثل أن یكتشف من خالل كلمات وحاالت وتصرفات السائل بعض األمور . بمقدمات وأسباب تنبئھم بالمستقبل 

تصدیقھ  والذھاب للكاھن ألجل التكھن حرام أیضاً وكذا یحرم، والكھانة حرام فعلھا وكذلك اتخاذھا مھمة للتكسب 
 .بما یقول 

 )من تكّھن أو تُُكّھَن لھ فقد برئ من دین دمحم صلى هللا علیھ والھ وسلم (:روي عن اإلمام الصادق علیھ السالم 

 :وروي في حدیث صحیح عن أبي عبد هللا علیھ السالم 

الشيء یسرق أوشبھ ذلك إن عندنا بالجزیرة رجالً ربما أخبر من یأتیھ یسألھ عن : قلت ألبي عبد هللا علیھ السالم 
 أفنسألھ ؟

كذاب یصدقھ بما (من مشى إلى ساحر أو كاھٍن أو : قال رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم : فقال علیھ السالم 
 ) .یقول فقد كفر بما أنزل هللا من كتاب 

  

  الرشوة على القضاء) ٣٦(

عھ إلى غیر القاضي ألجل استنقاذ حقھ من المال للقاضي ألجل أن یقضي لصالحھ وتارة یدفالمكلف تارة یدفع 
ً بأن یرید أن یقضي لھ القاضي بالحق وتارة یكون مبطالً بأن یرید من  الظالم واألول تارة یكون الدافع محقا

حرام إذ یحرم على المعطي دفع ) المحق والمبطل ( القاضي بدفع الرشوة لھ أن یقضي لھ بالباطل واألول بقسمیھ 
 .القاضي أخذھا سواء كان قضاؤه بالحق أو بالباطل الرشوة ویحرم على 

ألجل استنقاذ حقھ منھ فال یحّرم على صاحب الحق دفع الرشوة  )ما یدفعھ للظالم غیر القاضي ( أما القسم الثاني 
 .لتوقف استنقاذ حقھ على دفعھا ولكن یحرم على الظالم أخذھا منھ 

 )راشي والمرتشي والماشي بینھا لعن هللا ال(   :روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 

  

  الغناء) ٣٧(

  . المتعارفة عند أھل اللھوواللعبالذي یؤتى بھ باأللحان  –سواء كان شعراً أو نثراً  –والظاھر أنھ الكالم اللھوي  

الم الذي فالك –وھو تردید الصوت في الحلق  –والترجیع  –أي تطویل الصوت  –ھل أن الغناء یتقّوم بالمد  -:س
 أشتمل على ھاتین المیزتین یعد غناء ً أم ال ؟

أن العبرة بصدق الغناء على الكالم ھو الصدق العرفي فإذا كان العرف یرى أن ما یصدر من ھذا  -:الجواب  
فیشكل أن یكون المدار في ثبوت وصف الغناء على الكالم الذي أشتمل على المد . الشخص ھو غناء كان محّرماً 

و االحوط وجوباً ترك ما یؤتى بھ الكالم غیر اللھوي على الكیفیة التي تخص أھل اللھو واللعب . ح مطلقاً والترجی
. 

وكذلك قراءة القران المجید واألدعیة واألذكار ونحوھا كالموالید التي تقام بمناسبات والدة المعصومین علیھم 
اء ھذه األمور باأللحان المتعارفة عند أھل اللھو واللعب السالم أو في عید الغدیر وغیرھا من المناسبات إذا كان أد

 .فإن كل ذلك غیر جائز على األحوط وجوباً 
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أي في لیلة  –في األعراس  –فلم یستثنوا غناء الرجال  –وقد أستثنى بعض الفقھاء من الغناء المحّرم غناء النساء 
أي بالكالم الكاذب أو  –لطبل والتكلم بالباطل إذ لم ینظم إلى غنائھن محّرم آخر من الضرب با –الزفاف خاصة 

كأن یسمعونھن من  –ولو من غیر الدخول علیھن  –وسماع أصواتھن ، ودخول الرجال على النساء  –الفاحش 
فقد أستثنى بعض الفقھاء غناء النساء في . خلف الجدار إذا كان سماع أصواتھن یوجب تھیج الشھوة عند الرجال 

 .من الغناء المحّرم  –میع ھذه الشروط مع توفر ج –األعراس 

ً و) دام ظلھ ( ولكن السید المصنف   یستشكل في استثناء غنائھن في األعراس رغم ھذه القیود فیحتاط احتیاطا

  .جوبیاً بترك ذلك الغناء أیضاً 

 :استعمال المالھي ) ٣٨(

ي بھ: آالت اللَّھو : المالھي   ١وھو كل ما تُلُّھِ

على الدفوف والطبل والنفخ في المزامیر والضرب على األوتار أي اآلالت الموسیقیة الوتریة كالعود  كالدق
فإن كل ذلك محّرم . بطریقة ینبعث من ھذه اآلالت موسیقى مناسبة لمجالس اللھو واللعب  –والقیثارة ونحوھا 

 .لى االجتناب عنھا أیضاً حوط األولموسیقى العسكریة والجنائزیة فاألوأما غیرھا من الموسیقى كا

 :روي عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 

بید ، وفوق رأسھ سبعون ألف ملك ، یحشر صاحب الطنبور یوم القیامة وھو أسود الوجھ وبیده طنبور من نار ( 
ي ویحشر الزان، ویحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، كل ملك مقمعة یضربون رأسھ و وجھھ 

 ) .وصاحب المزمار مثل ذلك وصاحب الدف مثل ذلك ، مثل ذلك 

  

  القمار) ٣٩(

  ٢راھنھ : قامر الرجل مقمارةً وقماراً 

 –معدةً للقمار كالشطرنج والنرد  اآلآلت كونفتارةً ت: اآلالت التي یستعملھا المقامرون في القمار على نحوین 
) لعب بھا ھي األزرار المدّورةوحتھا كلوحة الشطرنج وأدوات الوھي لعبة ل(الداما كوالدوملة، وغیرھا  –الطاولة 

  ) .لوحتان مقطعتان تشتمالن على أنصاف دوائر یلعب بھا بواسطة الزھر واألزرار الدائریة ( والطاولي 

 وتارة یستعملون آالت غیر معدة للقمار كحمل الوزن الثقیل أو القفز أو رمي الرمح وما شابھ ذلك 

ول وھو المعد للقمار فإن اللعب بالشطرنج والنرد ولو بغیر رھان حرام وبغیرھما من آالت القمار فإما النوع األ
 .كالدوملة ونحوھا فعلى االحوط وجوباً یحرم اللعب بھا ولو من دون رھان 

  .وأما اآلالت غیر العدّة للقمار فیحرم اللعب بھا مع المراھنة وأما من دون مراھنة فاألظھر الجواز 

 :عن الفضل بن شاذان أنھ قال ) عیون أخبار الرضا ( ي كتاب روي ف

                                                           

  . ٣٣٦صــ  ١٢لسان العرب ج  ٤
 . ٢٧٢صــ  ١١لسان العرب ج  ٥
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فوضع  –لعنھ هللا  –لما حمل رأس الحسین علیھ السالم إلى الشام أمر یزید : سمع الرضا علیھ السالم یقول (( 

ع فلما فرغوا أمر بالرأس فوض، وأصحابھ یأكلون ویشربون الفقاع  –لعنھ هللا  –فأقبل ھو ، ونصبت علیھ مائدة 

یلعب الشطرنج ویذكر الحسین علیھ  –لعنھ هللا  –في طست تحت سریره وبسط علیھ رقعة الشطرنج وجلس یزید 

صاحبھ تناول الفقاع فشربھ ثالث ) غلب ( فمتى قمر ، السالم وأباه وجده صلوات هللا علیھم ویستھزئ بذكرھم 

عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج  فمن كان من شیعتنا فلیتورع¸مرات ثم صب فضلتھ على ما یلي الطست 

ولیلعن یزید وآل زیاد یمحو هللا عز وجل بذلك ، ومن نظر إلى الفقاع أو الشطرنج فلیذكر الحسین علیھ السالم ،

 ) .ذنوبھ ولو كانت بعدد النجوم 

  الریاء والسمعة في الطاعات والعبادات) ٤٠(

 .من یسعى في أن یراه الناس : المرائي 

 :سام والریاء على أق

وال إشكال في حرمة ، ــ أن یأتي أصل العمل لمجرد إراءة الناس من دون قصد التقرب بالعمل إلى هللا تعالى ١
تصرفھ ھذا وبطالن عبادتھ التي كان یرائي فیھا ألن العبادة مشروطة بقصد القربى وعبادتھ كانت خالیة من قصد 

وقد عبّرت . الناس ونیل رضاھم وانتشار السمعة الحسنة عنھ القربى إلى هللا تعالى بل كان یقصد بھا التقرب إلى 
لو أن عبداً عمل عمالً یطلب بھ : ( الروایات عن ھذا التصرف بأنھ شرك إذ روي عن اإلمام الباقر علیھ السالم 

 ) .وجھ هللا والدار اآلخرة وأدخل فیھ رضا أحد من الناس كان مشركاً 

بنفس القوة أو یكون  نتارة یحصال )أي الریاء والتقرب (ن  تعالى وھذاــ أن یقصد مع الریاء التقرب إلى هللا٢
  .فیحكم على العمل بالبطالن . أحدھما أقوى من اآلخر فالریاء حاصل في الحالتین 

نعم إذا كان الدافع الذي یدفع اإلنسان إلى العبادة ھو قصد التقّرب إلى هللا تعالى وامتثال أمره سبحانھ ولكنھ إذا 
ففي . ورآه الناس فمدحوه كان یسر برؤیتھم لھ فال یكون ھذا من الریاء بشرط أن ال یكون عمل ألجل ذلك عمل 

سألتھ عن الرجل یعمل الشيء من الخیر فیراه الناس فیسره ذلك قال : ( زرارة عن أبي جعفر علیھ السالم  روایة 
  ١)إذا لم یكن یصنع ذلك لذلك ما من أحد إال وھو یحب أن یظھر لھ في الناس الخیر ، ال بأس : 

 

  قتل اإلنسان نفسھ أو اإلضرار بھا) ٤١(

قتل غیره من المسلمین ومحقوني الدم أو ألحاق الضرر بھم كذلك یحّرم علیھ قتل نفسھ  فكما یحرم على اإلنسان 
  .وإلحاق الضرر البلیغ بھا كمن قطع طرفاً من أطرافھ أو عمل عمالً أدى إلى شلل رجلھ أو یده 

 فرق بین أقسام االنتحار في الحرمة فسواء قتل نفسھ بحربة أم بشرب السم أم إلقاء من شاھق أم باإلضراب وال
عن الطعام حتى یموت أم بعدم المعالجة إذا كان مریضاً أو كان یعلم بأن الغیر یقصد قتلھ وھو قادر على الدفاع 

                                                           
 .لإلطالع على أقسام الریاء بالتفصیل  ٢٧٩- ٢٧٨یراجع كتاب مصطلحات الفقھ صــ ٦
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  : وقد روي عن أمیر المؤمنین علیھ السالم أنھ قال ، فالمؤمن ال یقتل نفسھ . عن نفسھ ولكنھ ال یدافع حتى یقتل 
  ) .فمن قدر على حقن دمھ ثم خلى عن قتلھ فھو قاتل نفسھ . إن المؤمن یموت بكل میتة غیر أنھ ال یقتل نفسھ ( 

  

  إذالل المؤمن نفسھ) ٤٢( 

لثیاب الممزقة أو المتسخة كابشأنھ ال یجوز للمؤمن أن یذل نفسھ بتصرٍف من التصرفات كأن یلبس ثیاباً ال تلیق 

 . من أمثالھ أو یظھره بمظھر قبیح في عیون الناس وما شاكل مما یظھره بمظھر شنیع أي غیر مألوف عند الناس

  كتمان الشھادة) ٤٣(

 ١))ومن یَْكتُْمھا فإنّھُ آثٌم قَْلبُھُ وهللاُ بما تعملون علیم ، وال تكتموا الشھادَةَ : (( قال تعالى 

  .وذلك أنھ یخفي في قلبھ ما یعلمھ وال یشھد بھ لسانھ لیظھر الحق ، دة ھو من الذنوب القلبیة فكتمان الشھا

من رجع عن شھادتھ أو كتمھا أطعمھ هللا لحَمھُ على رؤوس : ( وروي عن رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 
 ) .ویدخل النار وھو یلوك لسانھ ، الخالئق 

 :والشھادة على نحوین 

إذا طلب المسلم من أخیھ المسلم الحضور معھ  لیكون شاھداً أو سامعاً لمعاملة أو عمل من : ل الشھادة ــ تحم١

 .فیجب على من تحمل الشھادة أن یشھد بما سمعھ ورآه إذا طلب منھ ذلك ، أجل أن یشھد بذلك عند الحاجة 

كما لو كان في مجلس ودفعت معاملة بین ــ أن یشھد أمراً معیناً من دون أن یطلب منھ الشھادة على ذلك األمر ٢
أو كان ماراً فرأى شیئاً أو سمع كالماً من شخص وبعد ذلك طلبوا منھ ، طرفین من دون أن یشھده أحد الطرفین 

أن یحضر لیؤدي الشھادة فإذا كان قادراً على تمیز المظلوم من الظالم فإنھ یحرم علیھ ترك الشھادة لنصرة 
سمعھ بأذنھ حتى أن ما ، رآه بعینھ ، الشاھد أن یكون دقیقاً ال یشھد إال بما لھ بھ یقین نعم یجب على . المظلوم 

 . شمس وإال فال یجب علیھ الشھادة لكي ال یكون قولھ بغیر علمیقولھ یجب أن یكون واضحاً لدیھ كال

ق إلى جملة أخرى من ) دام ظلھ ( ھذا آخر ما ذكره السید المصنف  المحرمات في من المحرمات وقد تطرَّ

لمستثنیات من الحرمة مما لھ تعلق وكذلك ذكر فیھا بعض ا) المسائل المنتخبة ( ضمن مباحث الرسالة 

  .بالمحرمات المذكورة ستتضح أن شاء هللا تعالى عند التعرض لھا في مواردھا 

  

 

                                                           
  . ٢٨٤البقرة  ٧
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 ) ٢٥( مـســألـة  

خالف  ا یخلو معظمھا من المشقة وكونھأن التكالیف الشرعیة بما تشتمل على أوامر ونواھي ال  //  رحــشـال
ھوى النفس فینبغي للمؤمن أن یستعد لطاعة هللا تبارك وتعالى بإتباع أوامره وامتثال نواھیھ فیستعین على ذلك 
بتزكیة نفسھ وتھذیبھا عن كل ما یشینھا عن الخصال الرذیلة والصفات الذمیمة فمن أتصف بخلق البخل مثالً فإنھ 

التكالیف المالیة من زكاة وخمس وكفارات وغیرھا ومن أتصف بالجبن فال یتمكن من امتثال  یعسر علیھ امتثال
واجب الجھاد أو إعانة الملھوف واالنتصار للمظلوم ومن عّود نفسھ على حب الراحة والدعة وكثرة الطعام 

دنیة من صالةٍ وصیام واالستغراق في الملذات المحللة فضالً عن المحرمة فال یتیسر لھ امتثال التكالیف الب
وغیرھا وھكذا باقي الصفات األخالقیة الذمیمة فإنھا مانعة لإلنسان من امتثال التكالیف اإللھیة لذا ینبغي للمؤمن 

ولیس السبیل ، أن یلتمس األخالق الفاضلة والصفات الحمیدة لیتمكن من أداء ما علیھ من تكالیف على أحسن وجھ 
أتباع ما ورد في الكتاب العزیز والسنّة الشریفة من مكارم األخالق فعلى اإلنسان أن إلى تلك األخالق الفاضلة إال 

یحاول أن یتخلَّق بأخالق هللا تعالى التي تخلّق بھا أھل بیت العصمة علیھم السالم ویعتبر بما ورد في الكتاب 
وأنصب ( ابدین علیھ السالم والسنة من العبر البلیغة وأن یجعل الموت نصب عینیھ فقد ورد عن اإلمام زین الع

 ١)الموت بین أیدینا نصبا وال تجعل ذكرنا لھ غبا 

 ً فتذكر الموت وفناء الدنیا وعقبات اآلخرة من البرزخ والنشور والحشر والحساب والعرض  ، فكفى بالموت واعظا

عیمھا رجاء یُغَرُس في على هللا تعالى أبلغ رادعٍ لإلنسان عن ارتكاب المعاصي كما أنَّ في تذكر أوصاف الجنة ون

فمن تذكر الجنة اشتاقت نفسھ للطاعة ومن تذكر النار وأھوالھا وآثار األعمال السیئة ونتائجھا ، قلب المؤمن 

أعرضت نفسھ عن المعصیة فإن ھذه األمور خیر معین لإلنسان على تقوى هللا تعالى وطاعتھ والتوقي عن 

 .الوقوع في معصیتھ وسخطھ

لما یحب ویرضى وأعاننا على نفوسنا فإن في ذلك رضاه سبحانھ وتعالى وإدخاالً للسرور على وفقنا هللا تعالى 
 .قلب إمام زماننا عجل هللا تعالى فرجھ الشریف إنھ سمیع مجیب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 من دعائھ علیھ السالم عند ذكر الموت / الصحیفة السّجادیة  ٨
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  أحكام العبادات                    
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   )العبادة  (                                 

  

ال من لھ غایة األفضال وھو هللا تعالى ألنھا غایة التذلل وال یستحقھا إ ظھار التذلل ، والعبادة أبلغ منھاإ: العبودیة  

  .١)یاهأال تعبدوا أال إ: ( ا قال تعالى ولھذ

  : ة ضربان والعباد

السموات واألرض ن كل من في إ: (ك قولھ تعالى والنبات وعلى ذلنسان  والحیوانات وھو لإل  :عبادة بالتسخیر

فكل شيء ھو خاضع � تكویننا ، ذلیل أمامھ سبحانھ وتعالى ، ال یخرج عن قدرة هللا ، ٢)تى الرحمن عبدا إال آ

� تعالى ، فالكافر والمؤمن واإلنسان وغیر اإلنسان ھم عباد � تعالى نھ ومفتقر في وجوده ورزقھ وسائر شؤ

  .دیة التكوینیةالعبو بھذه

  ٤. ٣)عبدوا ربكم وا: ( مور بھا في نحو قولھ تعالى وھي ألصحاب العقول خاصة وھي المأ   :ختیاروعبادة باال 

یاریة ختون عبدا مستحقا لوصف العبودیة االنسان في سلم تكاملھ الروحي والمعنوي لیكوھي غایة ما یسعا لھا اإل

الھي كفى : ( ن ولذا قال موالنا أمیر المؤمنین علیھ السالم في مناجاتھ لیھ المخلصو، فھي عین العز الذي یطمح إ

       ٥)أن تكون لي ربا كون لك عبدا وكفى بي فخراً أن أ بي عزاً 

  

فھي كل ما شرعھ هللا تعالى مشروط بقصد القربى ، بحیث لو لم یقصد المكلف قصد :  صطالحااما العبادة ا

  .القربى لوقع العمل باطال 

  

  :لى قسمین والمحرمات إسم العلماء الواجبات لقد ق

لى هللا تعالى  تصح من المكلف وال تكون مجزیة إال بإتیانھا قربة إوھي الواجبات التي ال:  الواجبات التعبدیة – ١

دام ( المصنف  لخ وھذا القسم من الواجبات ھو الذي یبین أحكامھا...لوضوء والغسل والصالة والصوم مثل ا. 

  ) .العبادات (ول من رسالة المسائل المنتخبة القسم األفي ) ظلھ 

  

د بھا القربة إلى ن یوجدھا وان لم یقصاجبات التي تصح من المكلف بمجرد أوھي الو:  الواجبات التوصلیة –٢

  .لخ ا....والبدن من النجاسة الخبثیة  داء الدین ودفن المیت وتطھیر الثوبكإنقاذ الغریق وأ. هللا تعالى 
                                                           

١
  ٤٠یوسف  
٢
 ٩٣مریم  
٣
 ٢١البقرة  
٤
 بتصرف  ٣٣١المفردات في غریب القران ص  
٥
  ٩٢ص   ٩١وار  جبحار األن 
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      :مور التالیة ألقصد القربى بأحد ا ویتحقق

  .ــ أن یأتي المكلف بالعمل ألن ھذا العمل محبوب عند هللا ، والمكلف یرید أن یفعل كل ما یحبھ مواله١

 ، فأن امتثال أوامر هللا تعالى ، ألن هللا تعالى عندما أمر المكلف هللا أتي المكلف بالعمل ألنھ یقربھ إلى ن یأ ــ ٢

عند هللا تعالى ، ھذه الصورة ألن الصالة محبوبة فالمكلف لم یصِل في . أنھا أن تقرب المكلف إلیھ تعالى من ش

 .لى هللا تعالى ل یصلي ألن امتثال الصالة یقربھ إب

لیھ ، ألن شكر هللا تعالى یكون نعمھا هللا ع تعالى على النعم الكثیرة التي أأن یأتي المكلف بالعمل شكرا �ــ ٣

 .أوامره متثال با

تحتھا األنھار أن یأتي المكلف بالعمل طمعا في الثواب ، ألن هللا تعالى وعد المطیعین بجنات تجري من ــ  ٤

ذن سمعت وال خطر على قلب بشر، فالمكلف طمعا بھذا الثواب یؤدي العمل لیحصل وفیھا ما ال عین رأت وال أ

 .علیھ 

ن هللا تعالى توَعد العصاة بالنار والعذاب األلیم ، فالمكلف یؤدي أن یأتي المكلف بالعمل خوفا من العقاب ، أل -٥

 .الواجبات بھدف الخالص من العذاب 
الى ، فلو لم یكن في ذھن المكلف أي أمر من األمور المتقدمة متثال أمر هللا تعأن یأتي المكلف بالعمل بقصد ا -٦

فھو یقصد بصالتھ .   ني بالصالة ألن هللا تعالى أمرلم قمت للصالة ؟   ألجاب : لى الصالة مثال وسألناه وقام إ

 . متثال أمر هللا تعالى بالصالة ا
  

مر من األمور الستة المتقدمة فأن وقد قصد أَي أ..) ة والصوم والحج كالصال( ذا أتى المكلف بالواجب العبادي فإ

فیھ أي داعي من ھذه الدواعي كما لو  ن یقصدیكون قد تحقق فیھ قصد القربى ، وإالــ إذا أتى بالعمل بدون أعملھ 

  .وعلیھ أعادتھ  ن عملھ ھذا یكون باطالً وئھ ــ فإقصد الریاء في صالتھ أو قصد التبرد من وض

  

  :درج الفقھاء في قسم العبادات األبواب التالیة وقد أ

  ) الطھارة ، الصالة ،الصوم ، الزكاة ، الخمس ، الحج ، األمر بالمعروف والنھي عن المنكر( 
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  )   الطھارة (                                           

  

  
  .ھي النظافة والنزاھة من األوساخ : الطھارة في اللغة 

  .لتیمم على وجھ لھ تأثیر في استباحة الصالة أسم للوضوء أو الغسل أو ا: صطالح وفي اال

  

ن یقوم بعمل مشروط بالطھارة كالصالة د حصول احد أمرین أو كلیھما أذا أراد أویجب على المكلف التطھر عن 

  :الخ من الغایات المشروطة بالطھارة ، وھذان األمران ھما ....أو الطواف أو مس كتابة القران 

  

      :الحدث  -١

سبابھا كمس دى الحواس الخمسة ،  توجد في اإلنسان فقط عند حدوث أحد أحنویة غیر محسوسة بإوھي قذارة مع 

  .الخ من األسباب التي سیأتي الكالم عنھا تفصیال ...المیت أو الجنابة أو النوم 

  

ً ) نساني بعد برده وقبل تغسیلھمس المیت اإل( :فمثال  نھ حكم علیھ بأ ھو احد موجبات الحدث ، فمن مس میتا

الة سببت للمكلف نجاسة معنویة ن تلك الحونقول إ) ترفع عنھ حالة الطھارة  ي یوجد فیھ قذارة معنویةأ( محدث 

ً )  ي غیر مادیة محسوسةأ(  ً محسوس ألن المكلف ال یجد ھناك شیئا ) عین أو یشم باألنف أو یلمس بالید یرى بال( ا

النجاسة  یھ بأنھ غیر طاھر ، فھذهس لھ من المیت یحكم عللیھ من المیت ، ورغم عدم انتقال شيء محسوقد انتقل إ

، ونحن ال ندرك حقیقتھ ولكن  الجسد الیصیب الروح مر معنوي حكم بھا علیھ لیست محسوسة بل ھي أالتي ی

  .الشارع أمرنا بالتطھر منھ فنتبع أمر الشارع بذلك 

ً  نھ الوكذلك لو نام المكلف فإ ً مادی یجد أن ھناك شیئا ً محسوس ا قد طرأ على جسده أو ثیابھ ورغم ذلك فالشارع  ا

  .لى التطھر منھا لو أراد الصالة مثالمن القذارة المعنویة بحیث یحتاج إیحكم علیھ بأن النوم سبب لھ نوع 

  

  :والحدث على نوعین 

وج وھو كل قذارة معنویة أوجبت على المكلف التطھر منھا بواسطة الوضوء ، كالنوم وخر  :صغر الحدث األ - ١

  .الخ ....البول وخروج الغائط وخروج الریح 

، كالجنابة  )  بضم الغین(وھو كل قذارة معنویة أوجبت على المكلف التطھر منھا بواسطة الغُسل   : الحدث األكبر - ٢

  الخ......نساني بعد برده والحیض والنفاس ومس المیت اإل

  

  

    :الخبث  -٢

نسان سم سواء كان ذلك الجسم ھو بدن اإلعلى الج خمسة تطرأة محسوسة بأحد الحواس الوھو نجاسة مادی   

وسة ، النجاسة المادیة المحس الخ من األجسام التي یمكن أن تتنجس بھذه....و بدن الحیوان أو اآلثاث أو ثیابھ أ
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ودمھ ،  ، الغائط ، المني ، میتة كل من لھ نفس سائلة ١البول(شیاء ھي وقد حصرھا المصنف في عشرة أ

 فھذه األشیاء ھي عین النجاسة فال) . بل الجاللة لكافر ، الخمر ، الفقاع ، عرق اإلوالخنزیر البریان ، االكلب 

، ولكن لو طرأت ) خبث(ألنھ بنفسھ نجاسة  ب مثال فیصبح طاھرا ،ن تغسل الكل، إذ ال یمكن أ یمكن تطیرھا

أو بغیره من طرق التطھیر من ) فتح الغینب(فیمكن تطھیره بالغسل  ٢جسم طاھر فأن ذلك الجسم یتنجس) أصابت( 

  .الخبث التي سیأتي تفصیل الكالم عنھا أن شاء هللا 

  

  

                    مقارنة بین النجاسة الحدثیة والخبثیة 
  

  الخبث                    الحدث              
نجاسة غیر محسوسة بأحد الحواس الخمسة  -١
  )                   معنویة(

  كثر الحواس الخمسةنجاسة محسوسة بواحدة أو أ -١  
  

توجد في اإلنسان وغیره من الجسام الحیة وغیر  -٢توجد في اإلنسان فقط                                                       -٢
  الحیة

                                                  
ذا كانت حدث ترتفع بالغسل أو التیمم إــ ٣ 

التیمم إذا كانت حدث  أكبر،وبالوضوء أو
  . وال ترتفع بغیرھا.اصغر

                                               

ترتفع بإحدى الطرق االثني عشر التي سیأتي بیانھا  -٣
  .مبحث المطھرات  في
  

یحتاج المكلف إلى قصد القربى حتى ــ ٤ 
و األكبر یحصل التطھر من  الحدث األصغر أ

  ) . عبادة ( ألنھما واجبین تعبدیین 
                                

ال یحتاج المكلف إلى قصد القربى في التطھیر من  -٤
  .الخبث ألنھ واجب توصلي 

  

وجود الرطوبة قابلة لالنتقال من جسم آلخر مع  -٥.                                  ٣لى آخربلة لالنتقال من جسم إغیر قا -٥
  .  المسریة

  

                                       

                                                           
١

في النجاسة الحدثیة والنجاسة الخبثیة معا ، رغم أنكم تقولون أن النجاسة الحدثیة ) البول والغائط والمني(قد یشتبھ على البعض األمر ویقول إنكم ذكرتم  
  نجاسة معنویة والنجاسة الخبثیة نجاسة مادیة وكل منھما یختلف عن األخرى ؟

المني بأنفسھا وحقیقتھا ھي نجاسة خبثیة  ، أما عملیة خروج البول وخروج الغائط فنفس ھذا الخروج نفس عملیة البروز من إن البول والغائط و: الجواب 
فھو ) الخروج (أما ) وھما نجاسة مادیة خبثیة (داخل اإلنسان إلى الخارج ھو نجاسة حدثیة وھي أمر معنوي غیر محسوس ألن ما نراه ھو نفس البول والغائط 

ونفس الكالم في المني ، فان المني نفسھ نجاسة خبثیة  أما . فھو نجاسة حدثیة تستدعي الوضوء ) كون الشيء في الداخل فأصبح خارجا( عنوي وھو أمر م
ففي . ة أخرى ویتضح الفرق بین الحالتین عندما تخرج ھذه الثالثة من جسم اإلنسان نفسھ تارة  ، وعندما تصیبھ من جسم آخر مر.خروجھ فھو نجاسة حدثیة 

طھارة حدثیة بان  الحالة األولى یجب على المكلف طھارتان طھارة من الخبث بان یزیل اثر البول أو الغائط أو المني عن جسمھ ویطھره بالماء ، وكذلك یلزمھ
  .   یتوضأ في حالة خروج البول والغائط ویغتسل في حالة خروج المني 

ن إنسان آخر فال یجب علیھ إال طھارة واحدة ھي الطھارة من الخبث فقط ، ألنھ لم تحصل عنده الحالة التي توجب أما لو أصاب جسده بول أو غائط أو مني م
  . اقصد خروج البول والغائط والمني) الخروج ( الوضوء أو الغسل وھي عملیة 

     
٢

الخ من ...ألصل عندما خلق ھو نجس كالبول والكلب والخنزیرھو في ا) العین النجسة( فالجسم النجس . ھناك فرق بین الجسم النجس والجسم المتنجس  
الخ من .....وت األعیان النجسة العشرة ، أما الجسم المتنجس فھو جسم طاھر كبدن اإلنسان وباقي الحیوانات عدا الكلب والخنزیر ،واألشجار واألرض والبی

  .فانھ یتنجس ویكون قابالً للتطھیر بأحد طرق التطھیر اآلتیة ) الخبث( النجسة األجسام عدى األعیان النجسة العشرة ، فإذا أصابھ شيء من األعیان 
  
٣

لى باقي األشیاء التي مسھا فلو أن إنساناً مجنباً مثال مس شیئاً طاھراً كالماء أو إنساناً آخراً أو ثوباً ونحوه فال تنتقل النجاسة الحدثیة من الشخص المجنب إ 
وھكذا باقي أفراد المحدث سواء بالحدث األصغر كالنوم وخروج الریح أو البول أو الغائط أو الجنون  ، . بل یحكم بطھارتھاحتى مع وجود الرطوبة المسریة 

  .أو كان محدثا بالحدث األكبر كالحائض و النفساء ومن مس المیت أو المستحاضة باالستحاضة الكبیرة أو المتوسطة 
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  ١) الـوضـــــوء (                     

  

  

  یتركب الوضوء من أربعة أمور 

یجب غسل المنطقة : والمساحة التي یجب غسلھا من الوجھ في الوضوء من حیث الطول -: غسل الوجھ )١(
) الحنك ــ –وھو أسفل الوجھ (وبین الذقن ) ت الشعر أعلى الجبھة وھو أول منب( المحصورة بین قصاص الشعر 

. 
وھي اإلصبع الواقع بین ( فیجب غسل المساحة التي تستوعبھا اإلبھام واإلصبع الوسطى : أما من حیث العرض 

م فكل المسافة المحصورة بین طرف اإلبھا ٢فإذا فتح المكلف أصابع كفھ ومررھا على وجھھ )السبابة والبنصر 
  .وطرف اإلصبع الوسطى یجب غسلھ 

ً أن یكون غسل الوجھ من المنطقة العلیا إلى المنطقة السفلى في الوجھ فال یجوز أن یغسل من  األحوط وجوبا
ث بصورة دقیقة جداً ــ بحی) أي الغسل من األعلى إلى األسفل ( ولكن ال یجب أن یكون ذلك ، األسفل إلى األعلى 

فال یغسل أي جزء من األجزاء السفلى قبل تمام غسل األجزاء سفل من األعلى إلى األ یغسل بصورة عمودیة تماما
ً العلیا  أنھ  :أي إن الناس عندما یشاھدونھ وھو یتوضأ یقولون عنھ (  ــ بل یكفي في ذلك أن یصدق علیھ عرفا

ى وجھھ ثم غسل وجھھ ، فلو صب الماء من أعل) یغسل الوجھ من األعلى إلى األسفل ولو كان ذلك بصورة مائلة 
إلى أسفل الوجھ فإن ھذا الفعل یكفي ) أي لیست مستقیمة ( بصورة منحنیة ) أي أجرى الماء بواسطة یده ( 

ً ألن العرف یرى أن ھذه الطریقة ھي غسل من األعلى إلى األسفل  ــ وإن كان یلزم من غسل ویكون صحیحا
ل بعض األجزاء العلیا التي سوف یغسلھا المكلف بالغرفة الوجھ بھذه الطریقة أن تغسل بعض األجزاء السفلى قب

  .٣فالمعتبر في الغسل ھو الطریقة العرفیة ولیست الطریقة الدقیّة الثانیة لغسل الوجھ ــ 

                                                           

ویعبر عن ھذا المعنى ) أي غسل الوجھ والیدین ومسح الرأس والرجلین ( الوضوء الغسلتین والمسحتین  فتارة یقصد من: الوضوء یقال على معنیین  ١
  . وعند قولھ شرائط الوضوء، یتركب الوضوء من أربعة أمور : وھو المقصود عندما یقول المصنف . للوضوء بالمعنى المصدري 

وھذا المعنى . فیقال فالن على وضوء بمعنى أنھ على طھارة ) الطھارة ( لتین والمسحتین أعني حالة الحالة النفسیة التي تنتج من الغس: وتارة یقصد بالوضوء 
األمور التي تنقض حالة الطھارة الناتجة من : نواقض الوضوء أي : وھو المقصود عندما یقول المصنف . للوضوء یعبر عنھ بالمعنى األسم المصدري 

 .الغسلتین والمسحتین 
  
ھذه كیفیة لتحدید المساحة التي یجب غسلھا من جھة عرض الوجھ ) أي فتح أصابع الید فكل ما شملتھ اإلبھام والوسطى وجب غسلھ ( ذه الكیفیة ھ: مالحظة  ٢
یجوز بل . ولیس ھي طریقة غسل الوجھ أي ال یشترط في غسل الوجھ أن یسكب الماء على وجھھ ثم یفتح أصابعھ ویمرر كفھ مفتوحة األصابع على وجھھ . 

  ) . لھ أن یغسل ھذه المنطقة المحصورة بین طرف اإلبھام وطرف الوسطى بأي طریقة ولكن مع المحافظة على أن یكون الغسل من األعلى إلى األسفل
  
تختلف عن ھیئة  تحدید المساحة التي یجب غسلھا من حیث الطول والعرض ھذه بالنسبة لإلنسان االعتیادي أما غیر مستوي الخلقة ، أي من كانت خلقتھ ٣

  :غالبیة الناس كاألصلع أو األغم مثالً فلھم أحكام خاصة بھم  بیانھا
  . الطولي لمقدار من الوجھ الذي یجب غسلھ ـ إذا كان اختالف الخلقة من حیث التحدید ١
أطول من ذقون باقي الناس ، أما إذا كان منبت  ففي ناحیة الذقن كما لو كان ذقنھ أطول من المتعارف فإن ھذا الشخص یجب علیھ غسل ذقنھ كامالً وإن كان 

  :، ولدینا ھنا حالتان ) أي إلى الحد المتعارف عند الناس (شعر رأسھ یختلف عن غالبیة الناس فعلیھ الرجوع إلى حد مستوي الخلقة 
الواجب على األغم علیھ أن یغسل المقدار من الجبھة ، ف) وعامة الناس ال ینبت الشعر على جبھتھم ( وھو الشخص الذي نبت الشعر على جبھتھ : أ ــ األغم 

  .الذي غطاه الشعر إلى الحد المتعارف عند باقي الناس المستویي الخلقة
وھو من أنحسر شعر رأسھ عن مقدم رأسھ ، بحیث أصبحت مسافة من الرأس ما بعد الجبھة خالیة من الشعر وھي عند باقي الناس العادیین : ب ــ األصلع 

  .فال یجب على األصلع غسل ما أنكشف من مقدم رأسھ زیادة عن الجبھة ، بل علیھ البدء بجبھتھ حین غسل الوجھ في الوضوء. لشعرمغطاة با
  .ــ إذا كان اختالف الخلقة من حیث التحدید العرضي ٢

، وكذا من كان )  جزء من وجھھ عن الغسل فلو أعتبر إبھامھ و وسطاه لتحدید غسل وجھھ لخرج(كمن كان وجھھ اعرض من المتعارف وأصابعھ طبیعیة 
فلو أعتمد على أصابعھ في تحدید الوجھ الواجب غسلھ لدخل شيء خارج عن الحد الواجب غسلھ بحسب تحدید ( وجھھ أضیق من المتعارف وأصابعھ طبیعیة 

ب على المكلف غسل ما دارت علیھ الوسطى جمیع ھذه الحاالت یج، وھكذا لو كانت أصابعھ أطول من المتعارف أو أقصر منھ ، ففي ) أصابعھ 
واإلبھام من األصابع التي تتناسب مع وجھھ ، فمثالً لو كانت أصابعھ طبیعیة و وجھھ أعرض من المتعارف فإنھ یقدر أصابع تنسجم مع وجھھ 
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إلى أطراف ) وھو المفصل الذي یلتقي بھ عظم العضد وعظم الذراع ( وتغسالن من المرفق  -: غسل الیدین )٢(
من المرفق إلى ( سل جمیع أجزاء الید باطنھا وظاھرھا في التحدید المذكور األصابع ویجب أن یستوعب الغ

والبد أن یكون الغسل من األعلى إلى األسفل بالنظر . وكذلك یراعى غسل ما بین األصابع ) أطراف األصابع 
تحقق منھ  فلو أراق الماء على أعلى المرفق وأجراه إلى األسفل ولو بطریقة منحنیة فقد، العرفي ولیس الدقي 

 . غسل الید من األعلى إلى األسفل 
  

  : مسح مقدم الرأس) ٣(

فلو قسمنا الرأس إلى أربعة أقسام ، مقدم الرأس ھو ربع الرأس األمامي الذي یبدأ بعد الجبھة من قصاص الشعر 
  .فأول ربع منھ بدأً من قصاص الشعر یعبر عنھ بمقدم الرأس أو الناصیة 

فلو مسح رأسھ بأصبع ، مقدّم الرأس ھو أقل مقدار یسمى بھ الشخص أنھ مسح رأسھ  والمقدار الواجب مسحھُ من
ً أن یمسح رأسھ ، واحد لمسافة سنتمتر أو سنتمترین فأنھ یصدق علیھ أنھ مسح رأسھ  ولكن االحوط استحبابا

  .وبطول أصبع واحد ، بعرض ثالث أصابع مضمومة بعضھا إلى البعض اآلخر 

 ) ً أن یضم المكلف أصابعھ الثالثة السبابة والوسطى والبنصر مثالً ویمسح بھا على مقدم رأسھ  أي أألحوط استحبابا
  ) .لمسافة أصبع واحد

  :وھنا أمور 

ولكن ، باتجاه قصاص الشعر وبالعكس ) أي من أعلى الربع األول من الرأس ( جوز المسح من أعلى الرأس  .١
 .أحوط استحباباً ) من األعلى إلى األسفل ( المسح بالطریقة األولى 

یجب أن یكون المسح بالرطوبة المتبقیة في الكف بسبب غسل الوجھ والیدین وال یجوز أن یمسح المكلف بماٍء جدید  .٢
. 

یجوز المسح بأي جزء من أجزاء الید سواء بباطن الكف أو بظھر الكف أو بباطن الذراع أو بظاھره ولكن األحوط  .٣
 .استحباباً أن یكون المسح بباطن الكف 

 .یجوز مسح الرأس بالید الیمنى أو الیسرى ولكن االحوط استحباباً أن یكون المسح بواسطة باطن كف الید الیمنى  .٤
  
 

  مسح الرجلین )٤(

 والمقدار الواجب مسحھ منھما ھو المسافة من أطراف األصابع إلى الكعب . والمقصود ھو مسح ظاھر القدمین   
أما ، ھذا ھو تحدید المسافة الواجب مسحھا من حیث الطول ) لساق والقدم والكعب ھو المفصل الذي یربط بین ا( 

واالحوط . من أطراف أصابع القدم إلى الكعب ) أي بأصبع واحد (من حیث العرض فیكفي مسمى المسح 
  :استحباباً أن یكون المسح بواسطة كل الكف ، وللمسح بكل الكف كیفیتان 

ً إلى ) القریب من الزند أي الجزء( أن یضع طرف كفھ : األولى  على أطراف األصابع ثم یمسح بھا تدریجیا
  . مفصل الساق 

                                                                                                                                                                      
ار الذي تصل إلیھ الوسطى واإلبھام العریض ھذا أي یقدر أصابع أطول من أصابعھ فلو كانت لھ مثل ھذه األصابع المتناسبة مع وجھھ فالمقد= 

  . من وجھھ عرضاً  یغسلھ عند الوضوء ، وعلى ھذا تقاس الفروض األخرى التي ذكرناھا في المسألة 
  



81 
 

أن یضع كّل كفھ على كل قدمھ بأن تكون أطراف أصابع یده على أطراف أصابع قدمھ ثم یسحبھا باتجاه : الثانیة 
                           .                                                               الكعب سحبة قلیلة 

  

  المقدّمة العلمیة  

تارة یكون المكلف دقیقاً جداً بتحدید المنطقة الواجب غسلھا من الوجھ والیدین أو المنطقة الواجب مسحھا من     
القدمین فیحصل لھ یقین بأنھ أدى ما أمر بھ من الغسل والمسح فیكتفي بما یؤدیھ من غسل الحد المذكور فقط  من 

  . جھ والیدین ومسح الحد المذكور فقط من القدمین وال یجب علیھ شيء آخر الو

ال یحصل للمكلف الیقین بأداء ما یجب علیھ من غسل أو مسح إال ) وھو األعم األغلب من المكلفین ( وتارة أخرى
المقدار الزائد لكي  بأن یغسل أو یمسح مقداراً زائداً على الحد المذكور ففي ھذه الحالة یجب علیھ غسل أو مسح ھذا

ألنھ على یقین من أن الشارع المقدس أمره بغسل ومسح ، یحصل لھ الیقین بأنھ أدى ما علیھ من غسٍل ومسحٍ 
أي یتیقن بأنھ قد أمتثل (  ١األجزاء المذكورة من الوجھ والیدین والرجلین فیجب علیھ أن یفّرغ ذمتھ على نحو الیقین

  . )وأدى ما أمره هللا تعالى بھ 

  .عن الحد الواجب غسلھ أو مسحھ یعبر عنھ العلماء بالمقدمة العلمیة اً زائدالذي یغسل  وھذا المقدار

  : فیمكن تعریفھا 

كستر المرأة شیئاً من أعلى وجھھا ، وھي كل ما یحصل للمكلف بسببھ العلم بأداء الواجب كامالً : المقدمة العلمیة 
  .عرھا لوجوب ذلك في الصالة عند قصاص الشعر للتأكد بذلك من ستر جمیع ش

  

  :أمثلة تطبیقیة للمقدمة العلمیة في الوضوء 

من  فحتى یتأكد المكلف) طوالً  –الحنك  –یجب على المكلف غسل الوجھ من قصاص الشعر إلى الذقن ( قلنا أنھ  .١
وشیئاً تحت  – نتیمتر أو سنتیمترینس –یغسل شیئاً فوق قصاص الشعر ، فإنھ  غسل جمیع المنطقة المأمور بغسلھا

 .الحنك 
 

فللتأكد من غسل جمیع المنطقة ) یجب على المكلف غسل الوجھ بعرض المسافة بین اإلبھام والوسطى : ( قلنا أنھ  .٢
وقریب من ) الزلف ( الشعر النابت قریب من الصدغ ( المأمور بھا  یغسل شیئاً زائداً عن الحد فیوصل الماء إلى 

 .نطبقت علیھ الشفتین ة القریبة من داخل المنخرین وما انطقاألذن وھكذا ،  وكذلك یغسل الم
 

ولكن المرفق ھو المفصل بین عظم ) یجب على المكلف غسل الیدین من المرفق إلى أطراف األصابع : ( قلنا أنھ  .٣
 الذراع وعظم العضد فقد یخطئ تعینھ بالضبط ولھذا یجب على المكلف من باب المقدمة العلمیة أن یغسل شیئاً من

 .العضد لیتیقن من غسل المرفق 
 

                                                           
بد لھ أن یفرغ فال) أي أن الشارع كلفة بشيء معین ( وھي قاعدة أتفق علیھا العقالء تفید أن المكلف إذا علم أن ذمتھ مشغولة بتكلیف معین : قاعدة االشتغال  ١

فمثالً المكلف عند زوال الشمس یتیقن أن الشارع قد كلفھ بصالة الظھر فلو أنھ بعد فترة من الزوال شك في . بصورة یقینیة ) أي یمتـثل ذلك التكلیف ( ذمتھ 
فقد تیقن أن  ذمتھ مشتغلة بصالة الظھر یقیناً )  الزوال( أنھ صلى الظھر أم ال ؟  ففي ھذه الحالة یجب علیھ أن یصلي الظھر ألنھ عندما حل وقت صالة الظھر 

وكذلك لو أنھ صلى ولكنھ شك أن صالتھ كانت وفق ما أمر بھ الشارع أم ال فإن مقتضى قاعدة . فالبد أن یفرغ ذمتھ من ذلك االشتغال بصورة  یقینیة أیضاً 
لتي تجري فیھا قواعد أخرى كقاعدة الفراغ والتجاوز وسیأتي بیانھا في محلھا إن االشتغال البناء على عدم االمتثال فیجب إعادة الصالة إال في بعض الصور ا

  .شاء هللا تعالى 
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من مسح المسافة المطلوبة ولكي یتیقن ) األصابع إلى الكعب یجب على المكلف مسح قدمیھ من أطراف : ( قلنا أنھ  .٤
لیتیقن من ) الكعب ( علیھ مسح شيء زائد على أطراف األصابع وكذلك مسح شيء من الساق المتصل بالمفصل 

 .مسح المسافة المأمور بمسحھا 

  

 

  بـلّــة المـســح 

أي الماء الذي ( قلنا أنھ یجب على المكلف مسح رأسھ وقدمیھ بالرطوبة الباقیة على یدیھ من ماء الوضوء         
أي ال یجوز لھ أن ( وال یجوز لھ أن یمسح رأسھ وقدمیھ بماء جدید ) أصاب الیدین بسبب غسل الوجھ والیدین 

  ) .ویمسح بھما رأسھ ورجلیھ یبلل یدیھ بماء آخر غیر ماء الوضوء 

الموجودة على الیدین قبل المسح بھا على الرأس أو على القدمین فماذا یصنع ) البلّھ ( ولكن لو جفّت الرطوبة 
  المكلف ؟

وجفّت بلة الوضوء من على یدیھ بسبب حرارة الجو أو حرارة جسده  ١إذا كان المتوضئ رجل لھ لحیة : الجواب 
  .جودة على لحیتھ ویمسح بھا على رأسھ أو قدمیھ یأخذ من الرطوبة المو

فمن أي منطقة من لحیتھ یأخذ ) أي طویلة بحیث خرجت عن حد الوجھ ( لو كانت لحیتھ مسترسلة :  ١س
  الرطوبة مما دخل منھا في حد الوجھ أو من الجزء الخارج منھا عن حد الوجھ ؟

االحوط استحباباً أن یأخذ من الجزء الداخل منھا في حد یجوز لھ أن یأخذ من أي منطقة من لحیتھ ولكن  :الجواب 
  .الوجھ 

نعم لو كانت لحیتھ طویلة أكثر من المتعارف كمن كانت لحیتھ بطول نصف متر مثالً ففي ھذه الحالة ال یجوز لھ 
  .أن یأخذ من الرطوبة الموجودة على اللحیة الخارجة عن المقدار المتعارف 

كان بعض أجزاء الوجھ فیھ رطوبة أیمكن أن یأخذ من رطوبة باقي أجزاء الوجھ إذا كانت لحیتھ جافة و:  ٢س
  غیر اللحیة ؟

    . ٢ال یجوز لھ ذلك بل علیھ إعادة الوضوء  :الجواب 

  

  ٢٦مـسألـة 

ً  // الشرح  كما یجوز المسح من أطراف  )أي بالعكس من الكعب إلى أطراف األصابع( ٣یجوز مسح القدمین منكوسا
  .الكعب األصابع إلى 

                                                           
فالرجل غیر الملتحي والمرأة ، كذلك ال یشمل المرأة ألنھ من النادر جداً أن تكون ھناك امرأة لدیھا لحیة ، فال یشمل ھذا الحكم الرجل الذي لیس لدیھ لحیة   ١

  وجود على یدیھا قبل المسح بھ على الرأس أو القدمین أو أحدھما فعلیھما إعادة الوضوءإذا جف الماء الم
   
  جّفت الرطوبة على یدیھ ولحیتھ قبل المسح فماذا یفعل ؟ بحیث كلما أعاد الوضوء اوالھواء شدید الو أعاد الوضوء ولكن كان الجو حار: سـ  ٢

  .االحوط استحباباً أن یظم إلیھ التیمم أیضاً  ویمسح بھ و) غیر ماء الوضوء ( ماء جدید یجوز لھ في ھذه الحالة أن یبلل یدیھ ب: الجواب 
 
  ) . ٣٤٧مختار الصحاح صــ ) . ( الشفاء (  كس بضم النون عود المرض بعد النقاءالنُ  و، قلبھ على رأسھ : نكس الشيء فأنتكس   ٣
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واألحوط استحباباً مسح الرجل الیمنى بالید الیمنى ومسح الرجل الیسرى بالید الیسرى وأن كان یجوز مسح كل 
  . ١من الرجل الیمنى والرجل الیسرى بالید الیمنى أو مسح الرجل الیمنى والرجل الیسرى بالید الیسرى 

  

  

  :  شـرائــط الـوضــوء 

                                                                                                    
  :یشترط في صحة الوضوء أمور 

 :ـ النیة ١
فلو قصد نیة أخرى ،  یدیھ ومسحھ لرأسھ ورجلیھ الوضوءیجب أن یكون المكلف قاصداً في غسلھ لوجھھ و    

، ) ألنھ لم یقصد الوضوء من أول األمر(م یصح وضوءه لى الوضوء  لء وبعد ذلك  أراد أن یغیر نیتھ  إغیر الوضو
فمثالً لو قصد بغسل وجھھ التبّرد أو إزالة العرق ثم تذكر أن علیھ صالة فأراد التوضؤ وجب علیھ إعادة غسل 

  .وجھھ بنیة الوضوء فال یكتفي بالغسلة التي كانت بقصد التبرد 
الوضوء ، یجب أن یكون ذلك ) الرأس والقدمین ( تین والمسح) الوجھ والیدین ( ثم أنھ لو قصد بالغسلتین 

فلو قصد الوضوء ،  ٢الوضوء قربة إلى هللا تعالى بأن یقصد بھ أحد الوجوه التي بینّاھا في مقدمة أحكام العبادات
  . فأنَّ وضوءه باطلٌ  )بأن یري الناس أنھ شخص متدین مثالً یحافظ على الصالة (  ریاءً 

  

أي ھل یجب على ، االستدامة الحقیقیة إلى آخر الوضوء ) التوضؤ قربة إلى هللا تعالى ( ضوء ھل یجب في نیة الو :س 
المكلف أن یستحضر في نفسھ النیة منذ البدء بغسل الوجھ وحتى االنتھاء من مسح القدمین ففي كل لحظة من 

  یجب علیھ ذلك ؟لحظات الوضوء یجب أن یكون ملتفتاً الى انھ یتوضاْ قربة الى هللا تعالى  أم ال 

إن االستدامة الحقیقیة للنیة غیر واجبة بمعنى استحضار النیة في كل لحظة من لحظات الوضوء بحیث  :الجواب 
بل االستدامة الواجبة ھي االستدامة الحكمیة بمعنى أنھ ال یأتي بنیة مغایرة لنیة . ال یغفل عنھا ولو للحظة واحدة 

فحتى لو غفل عن النیة في بعض لحظات الوضوء فإن وضوءه ، وءه الوضوء بقصد القربة حتى ینتھي من وض
فالمقصود من . صحیح مادام لم یقصد نیة أخرى من وضوءه كالتبّرد أو التنظیف أو الریاء أو ما شابھ ذلك 

  .استمرار النیة ھو صدور تمام أجزاء الوضوء بنیة التقرب إلى هللا تعالى 

  

ء قطعھ كما لو غسل وجھھ ویدیھ بنیة القربة إلى هللا تعالى ثم بدا لھ أن یترك لو قصد المكلف أثناء الوضو        
أي عاد إلى إرادة أكمال الوضوء قربة إلى ( الوضوء أو تردد في أنھ یتركھ أو ال یتركھ ثم عاد إلى قصده األول 

  : فھنا صور ) هللا تعالى 

ففي . ال الوضوء كما لو خرج منھ بول أو ریح یفسد الوضوء قبل الرجوع بنیتھ إلى إكم) حدث(إذا صدر منھ  .١
إذا كان الصادر منھ  بعد التطھر من البولھذه الحالة ال یجوز لھ أن یكمل وضوءه بل یجب علیھ إعادة الوضوء 

 .بول 
 

                                                           
منى بالید الیمنى والرجل الیسرى بالید الیسرى في آن واحد ولكن ال یجوز أن یقدم مسح الرجل یجوز مسح القدمین معاً في آن واحد بأن یمسح الرجل الی ٤

  .الیسرى على الرجل الیمنى 
٢
  ٧٠ص  
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ففي . إذا ذھبت المواالة قبل رجوعھ إلى نیة إكمال الوضوء كما لو توقف لفترة ال یصدق معھا عرفاً أنھ یتوضأ  .٢
 .لحالة ال یجوز إكمال الوضوء وعلیھ إعادتھ ھذه ا

 
إذا لم یصدر منھ ما یفسد الوضوء ولم تذھب المواالة العرفیة ففي ھذه الحالة یجوز لھ إكمال الوضوء من المحل  .٣

 .الذي قطع فیھ أو تردد في الوضوء وفي مثالنا یجوز لھ أن یكمل الوضوء بأن یمسح رأسھ ورجلیھ 
 

  : ــ طھارة ماء الوضوء  ٢
 

  .یشترط في ماء الوضوء أن یكون طاھراً فال یجوز الوضوء بالماء المتنجس  
  
 : ویحكم بتنجس الماء في حاالت ھي  

ً فكل ماء قل عن ھذه الكمیة فھو ماء قلیل  ٣٨٤والكر ھو الماء الذي بلغ ، أي أقل من كر ( إذا كان الماء قلیل  .١ وقد القى  )لتر تقریبا
 .لماء یتنجس بمجرد المالقاة حتى لو لم یتغیر احد أوصافھ الثالثة بوصف النجاسة  النجس أو المتنجس فھذا ا

 
فإنھ یحكم بنجاستھ إذا سقطت فیھ نجاسة وتغیر أحد أوصافھ الثالثة ) لتر أو أكثر  ٣٨٤أي بلغ ( إذا كان الماء كراً  .٢

 .صف من أوصافھ فھو طاھر أما إذا القتھ النجاسة ولم یتغیر أي و، لونھ أو طعمھ أو رائحتھ بالنجاسة 
 

الماء الجاري كماء األنھار والعیون ویتنجس في حالة تغیر أحد أوصافھ الثالثة اللون أو الطعم أو الرائحة  .٣
فلو تغیر جانب من النھر بلون النجاسة مثالً فیحكم ، بالنجاسة ویختص الحكم بالنجاسة على الموضع المتغیر فقط 

 .لنجاسة أما الجانب اآلخر فیكون طاھراً فإذا زال التغیر حكم بطھارتھ كلھ على ھذا الجانب المتغیر فقط با
وفي غیر ھذة الحاالت یحكم بطھارة الماء ، فحتى الماء الذي یشك المكلف بنجاستھ ولم یكن لھ علم سابق بنجاستھ 

  .فانھ یحكم علیھ بالطھارة فیجوز لھ استعمالھ في الوضوء 

  أن یكون نظیفاً ؟ھل یشترط في ماء الوضوء  -:س 

  :ھناك فرق بین الطھارة الشرعیة وبین النظافة العرفیة  -:الجواب 

ً فقد یكون       ً معا ً كماء اإلسالة مثالً  ،  وقد یكون  الماء طاھراً ونظیفا ً لكنھ نجس شرعا ً عرفا كالماء  نظیفا
ً الماء طاھراً شرعاً ولكنھ قوقد یكون ،  الموجود في قدح قد غسلھ الناصبي   كالماء الذي سقطت فیھ   ذر عرفا

أو الماء الذي بالت فیھ الدواب مأكولة اللحم ، )ألن السمكة لیس لھا نفس سائلة فمیتتھا طاھرة ( میتة طاھرة كالسمكة مثالً 
  .) فإن القیح طاھر(أو كالماء الذي سقط فیھ قیح غیر مختلط بالدم ،  )فإن بولھا طاھر(غیر الجالل 

  :الثالثة  أحكام ھذه األقسام

 یجوز الوضوء بھ : الماء الطاھر شرعاً ونظیف عرفاً  .١
 )فتوى ( ال یجوز الوضوء بھ : الماء النجس شرعاً ونظیف عرفاً  .٢
 ) على االحوط وجوباً ( ال یجوز الوضوء بھ : الماء الطاھر شرعاً وقذر عرفاً  .٣

  

  إباحة ماء الوضوء .٣

وز للمتوضيء التصرف بھ شرعٍا كما لو كان یملك الماء ، أو أي یج( یشترط في ماء الوضوء أن یكون مباحاً  

ً للغیر ولكن ذلك الغیر اذن للمتوضيء أن یستعملھ في الوضوء  ، فلو توضاء المكلف بماء ) كان الماء ملكا
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فال یكون وضوؤه صحیحاً ألنھ تصرف محرم یبغضھ � سبحانھ وتعالى وقد أشترطنا سابقاً أن یكون  ١مغصوب

یة القربة الى هللا فحیث ال یمكن التقرب الیھ سبحانھ بما ھو مبغوض عنده سبحانھ ، لھذا یكون الوضوء الوضوء بن

) ألنھ الیمكن مع التوضوء بھ قصد القربى(بالماء المغصوب باطالً 
٢                                     .  

  

  

   الماء المشتبھ بالنجس أو المغصوب

          

الطاھر بالماء النجس ، كما لو كان عند شخص مجموعة من األواني فیھا ماء وال یعلم من ھو  أذا أشتبھ الماء 

وھو الماء الذي یجوز للشخص (أذا اشتبھ الماء المباح أو  .الطاھر منھا ومن ھو النجس مع تیقنھ أن بعضھا نجس 

فال یعلم من ) نھ ملك الغیر ولم یأذن في التصرف بھ وھو الماء الذي ال یجوز للشخص التصرف بھ أل( بالماء المغصوب ) التصرف بھ 

  فما ھو الحكم في ھاتین الحالتین ؟ ھو المباح ومن ھو المغصوب ،

  

  

  

بھ على المكلف بأنھ مباح أم ال فال یجوز التوضوء بالماء الذي أشت)  محصورة( تارة تكون ٣ان الشبھة :الجواب 

ففي ھذة الحالة یجوز للمكلف الوضوء بالماء المشتبھ )  ر محصورةغی(وتارة أخرى تكون .  أو بأنھ طاھر أم ال ،

  :بھ ، وبیان ذلك 

  :الشبھة غیر المحصورة  – ١

عدداً كبیراً جداً بحیث یكون أحتمال كون الماء ) أطراف العلم األجمالي (  ٤وھي الشبھة التي تبلغ أطرافھا            

ً أحتماالً ض ً ، أو كون  الماء مغصوبا ً جداً ویعبر عن ھذا االحتمال الضعیف بـ نجاسا وھي ) : ٥الوھم: ( عیفا

                                                           
١
 .ھو أخذ مال الغیر ظلماً وعدواناً  ، والمغصوب ھو الشيء المأخوذ من الغیر بدون رضاه : الغصب  
٢
الماء المخصص للشرب ألن المتبرعین بھ لم یأذنوا بالوضوء منھ ، وكذلك الوضوء من االماكن الوضوء ب:ومن مصادیق الوضوء  بالماء المغصوب  

ضوء الموقوفة على صنف خاص من الناس ، كالمدارس ونحوھا أال أذا علم الشخص أن الواقف جوز للجمیع أستعمال الماء للوضوء أو جرت العادة بتو
 .الجمیع منھ

٣
  .وأصطالحاً الشيء الذي ألتبس أمره ، فال یعلم أحالل ھو أم حرام ، صحیح أم فاسد   .وھي االلتباس والشك : الشبھة  
  
٤

ر المحصورة سبق وأن بینا أن أطراف الشك في العلم األجمالي یعبر عنھا ب أطراف الشبھة  ، وھذة األطراف قد تكون كثیرة جدا فیعبر عنھا بالشبھة غی 
  .بالشبھة المحصورةوقد تكون األطاف أقل من ذلك فیعبر عنھا 

  
٥

فتصدیق الشخص أو عدم تصدیقھ لھذا القول لھ حاالت مختلفة )  أن ھذا الماء نجس مثالً : ( لو قلنا لشخص : نقول )  الوھم(لبیان المقصود من مصطلح  
  :لكل منھا أصطالح خاص في علم المنطق وھي 

أنھ متیقن من :ویقال لھذا الشخص ) الیقین ( طاھر مطلقا ، فیقال لھذة الحالة من التصدیق وال یحتمل أنھ % ١٠٠أن یصدق بأن ھذا الماء نجس بدرجة :   أوالً 
  .نجاسة الماء ، ویقال لنجاسة الماء أنھا متیقنة

 ً من التصدیق فیقال لمثل ھذة النسبة % )  ٩٩الى %   ٥١أي نسبة تصدیقھ تتراوح بین %  ( ١٠٠أن یصدق بأن ھذا الماء نجس ولكن بدرجة أقل من :  ثانیا
  .یظن بنجاسة الماء ، ویقال لنجاسة الماء أنھا مظنونة: ویقال لھذا الشخص أنھ )  الظن( 

)  أي احتمال أن یكون الماء طاھر ( و أحتمال أ، یكون الخبر كاذب )  أي احتمال أن یكون الماء نجس ( ان یتساوى لدیھ أحتمال أن یكون الخبرصادق : ثالثاً 
یشك : ، ویقال لھذا الشخص أنھ )  الشك( أحتمال كذب الخبر وھذة الحالة من تساوي األحتماالت یعبر عنھا %  ٥٠دق الخبر ، واحتمال ص% ٥٠فعنده 

  .بنجاسة الماء ، ویقال لنجاسة الماء أنھا مشكوكة 
یتوھم : ، ویقال لھذا الشخص أنھ ) الوھم ( ذة الحالة ویعبر عن ھ% ٤٩الى  %  ١أن یحتمل أن ھذا الماء نجس أحتماالً ضئیالً أي بنسبة تتراوح بین : رابعاً 

  . نجاسة الماء ، ویقال لنجاسة الماء أنھا موھومة 
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، ففي ھذة الحالة یجوز أستعمال الماء المشتبھ بنجاستھ أو یشتبھ بأنھ  ١درجة من األحتمال ال یھتم بھا العقالء عادة

  .مغصوب 

نجسة ، فأنھ أذا اراد أن یتوضاء  لو كان عند زید  ملیون قنینة ماء وعلم علماً أجمالیاً أن أحدى ھذه القناني :مثال 

بإحدى ھذه القناني فھو یحتمل إحتماالً ضئیالً جداً أن تكون ھذة القنینة التي یتوضأ بھا ھي القنینة النجسة فیقال 

، ویعبر عن العلم األجمالي الذي تكون ) نجاسة القنینة التي یتوضأ منھا  یتوھم(    :لزید في ھذة الحالة أنھ

، والشارع المقدس  بالشبھة غیر المحصورة) طرف ١٠٠٠٠٠٠في مثالنا ( بھذا المقدار الكبیر جداً  أطراف الشك فیھ

یجوز للمكلف الوضوء بماء ھذة القنینة رغم وجود ھذا األحتمال البسیط ) الشبھة غیر المحصورة (  في مثل ھذة الحالة

 ً   .جداً بأن یكون الماء نجسا

  

  :الشبھة المحصورة 

الشبھة التي ال تبلغ أطرافھا عدداً كبیراً بحیث ال یكون إحتمال النجاسة أو الغصبیَة موھوماً ، بل  وھي           

، ففي مثل ھذة الحالة یجب أن  ٢یكون أحتمال كون الماء نجساً أو مغصوباً إحتماالً قویاً بحیث یعتد العقالء بھ عادةً 

  .ة یحتاط المكلف بترك الوضوء بأي طرف من أطراف ھذة الشبھ

لو كان عند المكلف ثالثین قنینة من الماء یحتمل نجاسة أحداھا  فلو اراد ان یستعمل احدى ھذة القناني في :  مثال 

الوضوء فانھ قد یصدق علیھ أنھ یظن بنجاسة ماء ھذة القنینة ، أو یشك بنجاسة ماء ھذة القنینة  وفي ھذة الحالة ال 

ي الثالثین في الوضوء ألن أحتمال نجاستھا احتمال قوي بسبب قلَة یجوز لھ أستعمال أي قنینة من ھذة القنان

  ).ثالثین طرف في مثالنا ھذا ( اطراف الشك 

  

  

  ٢٧مسألة 

   //الشرح 

إذا لم یكن عند المكلف ماء للوضوء غیر الماء المشتبھ بغیره من الماء المغصوب أو الماء النجس ولم : س 

ا ھو المغصوب مماٍء ھو المباح وأیُھ ُّما ھو النجس ، وأيھاٍء ھو الطاھر وایفال یعلم أُي میتمكن من التمیز بینھا 

  وكانت الشبھة محصورة فما ھي وظیفة المكلف في ھذه الحالة ؟

  

  :المسألة صورتان  لدینا في ھذه: الجواب 

  

ً  لو لم یكن لدى المكلف من الماء – ١  ورة ، ففي ھذه، وكانت الشبھة محص أال الماء الذي یشتبھ بكونھ مغصوبا

ً الحالة یجب على المكلف ترك الماء الذي یشتبھ بكونھ مغصوب   .ویتیمم  ا

                                                           
١

أنھ من یركب الطائرة أو السیارة یكون لدیھ أحتمال ان تتعرض ھذة : من أمثلة ھذة  األحتماالت البسیطة التي ال یھتم بھا العقالء عادة في حیاتنا الیومیة  
كثیرة في السیارة لحادث ما ولكن العقالء ال یھتمون بھذا االحتمال اذ نجدھم یركبون الطائرة والسیارة رغم وجود ھذا االحتمال بالخطر واألمثلة  الطائرة أو

  .ھذا المجال 
  
٢

جموعة من أسالك الكھرباء مكشوفة أن الشخص لو رأى م: ومن أمثلة ھذة األحتماالت التي ھي لیست موھومة والتي یعتد بھا العقالء في حیاتنا الیومیة  
بھذا االحتمال ألنھ قوي فیترك مسك أي سلك من تلك األسالك ، وكذلك لو كانت لدیھ ) یھتم(وعلم أن أحد ھذة األسالك فیھ كھرباء قاتلة فان ھذا الشخص یعتد 

  .تد بمثل ھذا األحتمال فیترك الشرب من أي قنینة من ھذة القناني مجموعة من القناني فیھا ماء نظیف وعلم أن أحدى تلك القناني تحتوي على سم قاتل فأنھ یع
 .ویھتم العقالء بھ ) محددة(فھذة أمثلة للعلم األجمالي الذي تكون أطرافھ محصورة 
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لو لم یكن عند زید غیر قنینتین من الماء وھو یعلم أن أحداھما ماؤھا مغصوب ولكنھ ال یتمكن من  :مثال 

حدة من القنینتین بل یجب الحالة أن یتوضأ بأي وا فال یجوز لھ في ھذه )ذات الماء المغصوب( تشخیص تلك القنینة 

  .علیھ أن یتیمم 

  

، كان المكلف  ــ لو لم یكن لدى المكلف من الماء غیر الماء الذي یشتبھ بكونھ نجساً وكانت الشبھة محصورة ٢

  : مرین مخیراً بین أحد األ

  .    التیمم بعد التخلص من الماء المشتبھ :أوالً 

 ً   . ضوء بعد تطھیر األعضاء بعد الوضوء األول بالماء الثاني الوضوء بكل منھما والصالة بعد كل و :ثانیا

  

  

لو لم یكن عند زید غیر قنینتین من الماء وقد علم أجماالً أن أحداھما ماؤھا نجس ولم یتمكن من تشخیصھا  :مثال 

  :فأمام زید خیاران ال ثالث لھما 

یسقي بھ الزرع أو ما شبھ ذلك من طرق  أن یتخلص من ماء القنینتین بأن یریقھ أو یسقیھ لحیوان أو: أوالً 

 ١ــ متمكناً من الطھارة المائیةبعد التخلص من الماء التخلص ، وبعد ذلك تكون وظیفة زید ھي التیمم ألنھ ال یكون ــ 

.  

 ً أن یتوضأ بأحدى القنینتین ویصلي وبعد الصالة یغسل المواضع التي أصابھا ماء القنینة األولى بواسطة : ثانیا

لقنینة الثانیة ثم یتوضأ بماء القنینة الثانیة ویعید الصالة وبذلك سوف یتیقن أن أحدى الصالتین كانت ماء ا

  ٢صحیحة

  

قد بین للمكلف طریقة األحتیاط التام في الحالتین أوالً ، وثانیاً  وللمكلف أن ) دام ظلھ( وبھذا یكون السید المصنف 

اي التیمم غیر متعین ...) جاز التیمم بعد التخلص: ( ھذة الصورة یختار أحدى الحالتین ، ولھذا قال المصنف في 

) وجب التیمم : ( بینما قال في الصورة األولى . على المكلف بل ھو مخیر بینھ وبین الوضوء بالطریقة المتقدمة 

  ) .فیجب(ألنھ ال یوجد في صورة الغصب حل آخر امام المكلف غیر التیمم 

  

  

  

  ٢٨مسألة 

  : وضأ بالماء المغصوب ثم انكشف لھ بعد الفراغ من الوضوء أنھ توضأ بماء مغصوباذا ت  //الشرح

كما لو سرق الماء من شخص ، أو اخذ الماء ــ المخصص ( ء بالماء المغصوب تارة یكون ھو الذي غصب الماء المتوضى

  .ء ر المتوضىیكون الغاصب شخص آخر غی وتارة أخرى) للشرب ــ لیتوضأ بھ وما شابھ ذلك من صور الغصب

ً ء عالمال التقدیرین أما أن یكون المتوضىوعلى ك  بأن الماء الذي یستعملھ في الوضوء مغصوب ، أو جاھالً  ا

  :صور ھي  اً لذلك فتكون صور المسألة ستبذلك ، أو ناسی

  
                                                           

١
اذا دخل وقت الصالة مثالً وكان جائز في جمیع األحوال بل ھو حكم خاص بھذه الحالة ، وأال ) وھو أراقة الماء والتیمم ( ال یتبادر الى الذھن أن ھذا العمل  

  .عند المكلف ماء طاھر مباح یمكنھ الوضوء بھ فال یجوز لھ أن یریقھ ویتیمم ، بل یجب علیھ الوضوء بذلك الماء 
  

٢
ر فصالتھ الثانیة صحیحة وان كان الثاني ھو الطاھ. الن الماء الطاھر اما ھو األول  أو ھو الثاني  ، فاذا كان األول فصالتھ صحیحة ألنھ توضأ بماء طاھر  

اء طاھر فتصح ألنھ بعد أن توضأ بالماء األول فقد تنجست أعضاء وضوئھ فغسلھا بالماء الثاني فطھرت ثم توضأ بالماء الثاني فوضوؤه صحیح ألنھ توضأ بم
  .صالتھ 
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 ــ اذا كان المكلف ھو من غصب الماء وتوضأ بھ وھو عالم بأن ھذا الماء مغصوب وعالم بأن الوضوء ال ١

  ١) .فعملھ مبغوض وال یمكن أن یتقرب بھ الى هللا تعالى( یجوز بالماء المغصوب فال شك أن وضوؤه باطل 

  

ــ أذا كان المكلف ھو من غصب الماء ولكنھ نسي ذلك وتوضأ بھ وبعد الفراغ من الوضوء تذكر أن الماء الذي  ٢

 ً ً وفي ھذة الحالة ایضاً یكون وضوؤه باطل . توضأ بھ كان مغصوبا )  فالغاصب یؤخذ بأشد االحوال (  على األحوط وجوبا

.  

  

ــ أذا كان  المكلف ھو من غصب الماء ولكنھ كان جاھالً وبعد الفراغ من الوضوء علم أن الماء الذي توضأ بھ  ٣

ً ، فسواء كان جاھالً بالحكم أو كان جاھالً  ففي كلتا الصورتین یكون وضوؤه باطل  ٢بالموضوع كان مغصوبا
  ) .صب یؤخذ بأشد األحوال فالغا(

  

ــ أذا لم یكن المكلف ھو الغاصب للماء بل غصبھ شخص آخر ولكن المكلف یعلم بأن ھذا الماء مغصوب ویعلم  ٤

فوضوؤه تصرف بالمغصوب ( بأن الوضوء بالماء المغصوب غیر جائز وتوضأ بھ ففي ھذه الحالة وضوؤه باطل 

  ) .الى وھو مبغوض ال یمكن التقرب بھ الى هللا تع

  

ــ أذا لم یكن المكلف ھو الغاصب للماء بل غصبھ شخص آخر وعلم المكلف بذلك ولكنھ نسي بعد ذلك وتوضأ  ٥

  .بھ وبعد الفراغ من الوضوء تذكر أن الماء الذي توضأ بھ كان مغصوباً ففي ھذة الحالة وضوؤه صحیح 

  

ن المكلف جاھالً وبعد الفراغ من الوضوء ــ اذا لم یكن المكلف ھو الغاصب للماء بل غصبھ شخص آخر وكا ٦

ال یعلم بأن ھذا ( أو كان جھلھ بالموضوع ) ال یعلم بان الوضوء بالماء المغصوب غیر جائز (علم بالحال فسواء كان جھلھ بالحكم 

  .فوضوؤه صحیح ) الماء مغصوب 

  

  

  

  ٢٨مخطط المسألة 

  

  ضيء بالماء المغصوبالمتو                                             

                                                           
١
  .لزیادة اإلیضاح  أضفت ھذه الصورة والصورة الرابعة الى التقسیم رغم أنھما خارجتان عن فرض المسألة: مالحظة  
٢
          ال یجوز الوضوء بھ          الماء المغصوب:          عندما یقال  

  )حكم (          )              موضوع(                             
  

  )عدم جواز الوضوء بھ ( ،  وحكم وھو )    الماء المغصوب ( فھذه القضیة تتألف من موضوع وھو 
أن ھذا الماء [ولكنھ یجھل بالموضوع أي یجھل )   وھو عدم صحة الوضوء بالماء المغصوب (أي یعلم بالحكم  : رة یكون جاھالً بالموضوع والمكلف تا
  . جاھل بالموضوعویعبر عن ھذا المكلف بأنھ .   فلو كان یعلم بأنھ مغصوب لما توضأ بھ ] مغصوب 

أن الوضوء ال [ ولكنھ یجھل الحكم أي یجھل )  فھو یعلم أن ھذا الماء مغصوب( م بالموضوع أي أنھ یعل: وتارة یكون المكلف جاھالً بالحكم 
  .  جاھل بالحكمویعبر عن ھذا المكلف بأنھ ] . یجوز بالماء المغصوب 

لك أن الوضوء بالماء المغصوب غیر فھو ال یعلم أن ھذا الماء الذي أمامھ مغصوب ، وال یعلم كذ: وتارة ثالثة یكون المكلف جاھالً بالحكم والموضوع معاً 
  .جائز

فھذة قضیة أیضا مؤلفة من     حرام  الخمر: یأتي في جمیع أبواب الفقھ ،  فعندما یقال ) جاھل بالموضوع ( ، ) جاھل بالحكم ( وھذا الكالم أي اصطالح 
)... فیجھل أن شرب الخمر حرام ( وقد یجھل الحكم ) ئل خمر فیجھل أن ھذا السا( والمكلف أیضا قد یجھل الموضوع )  حرام ( و حكم )  الخمر(موضوع 

وھكذا آالف المسائل التي ترد في الفقھ فكل مسألة تتألف من موضوع وحكم     حرام     لرباا:  أو قلنا      ال یجوز الزواج منھا   ذات البعل:  وھكذا لو قلنا 
  .والجھل قد یقع في أحدھما أو یقع في كلیھما

فینبغي للطالب أن یحفظ ھذه االصطالحات  ألننا ) . الشبھة الحكمیة ( كما یعبر عن الجھل بالحكم ب )  الشبھة الموضوعیة (لجھل بالموضوع ب ویعبر عن ا
  . ال نكرر شرحھا مرة أخرى 
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  ھو الغاصب                                                         لیس ھو الغاصب                  

  

  ناسي               جاھل                   عالم عامد               ناسي                  جاھل  عالم عامد           

  

  وضوؤه باطل           وضوؤه باطل                وضوؤه باطل           وضوؤه صحیح           وضوؤه صحیح            ضوؤه باطل  

  على األحوط وجوباً                    

  

  

  

  

  

  ٢٩مسألة 

،  لو توضأ المكلف بماء نجس فان وضوؤه باطل سواء كان عالما بأن الماء نجس وتوضأ منھ عامداً  //الشرح 

عن ذلك وتوضأ منھ ، فان ١أو كان جاھالً بأن الماء نجس وتوضأ منھ ، أو كان عالما بأنھ نجس ونسي أو غفل

  .الوضوء في جمیع ھذه الصور یكون باطالً 

  

   ٣٠مسألة 

  :ویمكن أن نوضح ھذه المسألة بمجموعة من األسئلة واألجوبة   //الشرح 
  ناء مغصوب ھل یجوز الوضوء بھ ؟وضوع في إاح ولكنھ ملو كان لدى المكلف ماء مب : ١س 

  

إلناء المغصوب عمل محرم فھو تصرف بالشيء اال یجوز الوضوء بھ ألن الوضوء باستعمال ھذا :الجواب 

المغصوب وكل تصرف بالمغصوب حرام ، ولھذا لو لم یكن عند المكلف إال ھذا اإلناء المغصوب لسقط وجوب 

  .م بدل الوضوءالوضوء عنھ وصار الواجب علیھ التیم

  

ولكن المكان الذي یرید ) أي یجوز للمكلف التصرف بھ ( لو كان عند المكلف ماء مباح وموضوع في إناء مباح  : ٢س

  فھل یجوز الوضوء في ھذه الحالة ؟ )كما لو كان في بیت سكن فیھ بدون رضا أصحاب البیت(التوُضوء فیھ مغصوب 

  

ً ألن الوضوء في المكان المغصوب ھو تصرف في الشيء ال یجوز الوضوء في ھذه الحا :الجواب    لة أیضا

المغصوب وكل تصرف في الشيء المغصوب  حرام ال یجوز للمكلف فعلھ ، فعلیھ أن یتوضأ في مكان مباح ، 

ال في المكان ب كما لو لم یسمح للمكلف الوضوء إولو لم یستطیع المكلف الوضوء في غیر المكان المغصو

                                                           
١

أخص من الغفلة ألنھ عبارة عن : النسیان و.  الغفلة عبارة عن عدم التفطن للشيء سواء بقیت صورتھ في الذھن أو انمحت : الفرق بین الغفلة والنسیان  
ء الذي نساه ، وھذا الغفلة عن الشيء مع انمحاء صورتھ من الذھن تماماً ولذلك یحتاج الناسي الى تجشم عناء جدید وصعوبة في التذكر حتى یستعید العلم بالشي

  . بخالف الغافل فأنھ بمجرد ان تنبھھ الى ما غفل عنھ ینتبھ
كیف توضأت بھذا الماء ألم تعلم أنھ نجس : ان بنجاسة ماء ثم لم ینتبھا الى ذلك وتوضأ كل منھما بھ وبعد ذلك جاء شخص وقال ألحدھما لو علم شخص: مثالً 

:  وإذا قیل للشخص الثاني) . غافل : (نعم صحیح أنھ نجس كیف غفلت عن ذلك ؟ فھذا الشخص الذي التفت بمجرد أن نبھھ اآلخرون یقال لھ : ؟ فرد علیھ 
نجس ؟ ومن یقول ذلك ؟    فھذا الشخص قد محیت صورة تنجس الماء من ذھنھ تماماً بعد أن كان : كیف توضأت بھذا الماء ألم تعلم أنھ نجس ؟    فرد قائالً 

  .فإذا ذكرت لھ قرائن تذكره بنجاسة الماء فقد یتذكر أنھ نجس) ناسي : (عالما بھا فیقال لھ 
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ففي ھذه الحالة یسقط عنھ الوضوء ویصبح واجبھ التیمم بدل ماء في غیر المكان المغصوب  وال یوجدالمغصوب 

  .في مكاٍن غیر مغصوب الوضوء 

  

وتوضأ باستعمال اإلناء المغصوب ) التیمم(یفتھ الشرعیة في السؤالین السابقین وھي خالف المكلف وظ لو : ٣س

  ، أو توضأ في المكان المغصوب فما ھو حكمھ ؟

  

  ١حكم تكلیفي ، وحكم وضعي: لدینا في ھذه الحالة حكمان  :اب الجو

وھو إن تصرفھ ھذا حرام فھو آثم ویستحق على فعلھ العقاب ألنھ تصرف بالمغصوب سواء                                :ألحكم التكلیفي 

  .كان المغصوب ھو اإلناء ، أم المكان   .                 

  .وھو إن وضوؤه صحیح ویجوز لھ الصالة بھ  :الحكم الوضعي 

  

  :ستعمال المكلف لإلناء المغصوب في الوضوء لھ صور متعددة ا:  ٤س

 اغترف من ذلك اإلناء في إناء كبیر والمكلف اً كما لو كان الماء المباح موجود:  ــ   یغترف منھ دفعة واحدة   ١

                 .    )الكبیر( ء فھنا المكلف استعمل اإلناء المغصوب بواسطة إناء آخر مباح غرفة واحدة ثم توضأ بذلك الما

  .مرة واحدة فقط بان اغترف منھ غرفة واحدة 

  

 ة وغسل بھا وجھھ ثم كما لو توضأ من إناء كبیر بان أخذ منھ غرف: ــ   یغترف من اإلناء المغصوب بالتدریج  ٢

  .وھكذا ...أخذ منھ غرفة وغسل بھا یده الیمنى 

  

.             كما لو كان اإلناء المغصوب إبریق وأخذ المكلف بصب الماء من   : ــ  یصب من اإلناء المغصوب بالتدریج  ٣

  .ذلك اإلبریق على وجھھ ویدیھ بنیة الوضوء 

  

 س وجھھ ویدیھ في ذلككما لو كان اإلناء المغصوب كبیر وأخذ المكلف یرم: في اإلناء المغصوب  ٢ــ  یرتمس ٤

  .ناء بنیة الوضوء اإل

  

  فما ھو حكم ھذه الصور ؟

  

الحكم فیھا واحد وھو عدم جواز الوضوء ، وإذا خالف المكلف وتوضأ المتعددة حاالت الھذه ي جمیع ف :الجواب 

  ولكن وضوؤه صحیح ؟) یستحق العقاب ( بأي كیفیة من ھذه الكیفیات فانھ آثم 

  

                                                           
١

الوجوب : كم الذي یبین إلزام المكلف بشيء أو عدم إلزامھ ویبین استحقاق المكلف للثواب أو العقاب ، وینقسم إلى خمسة أقسام ھو الح :الحكم التكلیفي  
فالمكلف ملزم بفعل الواجب وترك الحرام ویستحق الثواب على األول والعقاب على الثاني ، وھو غیر ملزم بفعل . والحرمة واالستحباب والكراھة واإلباحة 

شيء المباح لمستحب وترك المكروه ، وھو یستحق الثواب لو فعل المستحب أو ترك المكروه وال یستحق العقاب إذا ترك المستحب أو فعل المكروه ، أما الا
  .فھو غیر ملزم بتركھ أو فعلھ وكذلك ال یستحق الثواب وال العقاب ال على فعلھ وال على تركھ 

  
ن صحة العمل أو بطالنھ وال شأن لھ ببیان استحقاق العقاب أو الثواب ، فعندما نقول مثالً إذا غسل المكلف یدیھ قبل وجھھ ھو الحكم الذي یبی :الحكم الوضعي 

  .فھذا الحكم وضعي یبین عدم االكتفاء بھذا الوضوء وال یقول أن من توضأ بھذه الكیفیة فھو یستحق العقاب ) باطل (فوضوؤه 
  
٢
رمس فان فیھ یدفن المیت ، وإرتمس في الماء إنغمس فیھ ، فرمس العضو : والدفن یقال رمسھ أي غطاه ودفنھ  ویقال للقبر  في اللغة ھو التغطیة: الرمس  

  .  في الماء أو االرتماس ھو تغطیة العضو في الماء 
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لفضة في األكل والشرب حرام ، بل إن استعمالھا في التطھیر من إن استعمال األواني المصنوعة من الذھب وا 

كما لو أستعمل الماء (، والتطھیر من الخبث  )أي استعمالھا في الوضوء أو في الغسل بان یوضع فیھا الماء ویتوضأ منھ أو یغتسل منھ ( الحدث 

  .وباً كذلك غیر جائز على األحوط  وج) الموجود في إناء الفضة للتطھیر من الدم 

  

  ؟ یة من الذھب أو الفضة فما ھو حكم وضوئھلو خالف المكلف ھذا الحكم وتوضأ باستعمال آن : ٥س

  

وء سواء كان وضوؤه صحة الوض: وھو ) مغصوب في الوضوءالناء اإلمن استعمل (حكمھ نفس الحكم المتقدم  :الجواب 

ب الماء من اإلناء على أعضاء الوضوء أو ناء الذھب أو الفضة غرفة واحدة أو تدریجا أو بصباالغتراف من إ

  .          برمس أعضاء الوضوء في الماء الموجود في إناء الذھب أو الفضة بقصد الوضوء 
  

  

  ــ أطالق ماء الوضوء  ٤

                  
  طالق ؟مطلقاً ، فما معنى اإل یشترط في ماء الوضوء أن یكون :س  

  

لفظ الماء حقیقة كالماء المأخوذ من اإلسالة أو من النھر أو من البحر أو من  إن الماء تارة یطلق علیھ :الجواب 

  .، فھذا ھو الماء المطلق البئر أو من العیون أو ماء المطر أو الماء الناتج من ذوبان الثلوج وھكذا 

  

كلمة أخرى فھذا فقط دون أن نظم ألیھ أي ) الماء ( أنھ إذا صح أن نطلق على السائل لفظ : في ذلك  )القاعدة(و

  ).الماء المطلق(السائل ماء حقیقة ویعبر عنھ بـ 

طلقة ألنھ یصح أن نطلق علیھا ولھذا فإن ماء البحر أو ماء النھر أو غیرھما من المیاه التي ذكرناھا ھي میاه م 

لكلمات وجودھا أو فھذه ا) الخ .....البحر، النھر، البئر، العیون ،( فقط وال اثر للكلمة األخرى أعني ) ماء (  لفظ

فكالمي ) ماء نھر مثالً : (، وقصدت    أعطني ماءً : عدم وجودھا ال یؤثر على صحة تعبیرنا ، فإذا قلت لشخص 

صحیح ألن كلمة ماء موضوعة لھذا السائل المعروف بغض النظر عن مصدره سواء كان من البحر أو النھر أو 

  .البئر أو غیرھا من مصادر المیاه 

  

، أو على ) ماء الرمان ( فظ الماء مجازا على بعض السوائل ، فمثالً یطلق على عصیر الرمان وتارة یطلق ل

  .وھكذا .......، ) ماء الورد ( ، أو على السائل المعصور من الورد ) ماء البرتقال ( عصیر البرتقال 

  

تاج الى إضافة كلمة أخرى للماء فقط على السائل بل نح) الماء ( أنھ إذا لم یصح إطالق لفظ  : في ذلك )القاعدة(و

أي المضاف الى كلمة أخرى یصح معھا )  الماء المضاف( حتى یكون كالمنا صحیحاً فھذا السائل یعبر عنھ بـ 

  .علیھ ) الماء(إطالق لفظ الماء علیھ وبدونھا ال یصح إطالق لفظ 

لم توضع ) ماء ( ، ألن لفظة  أعطني ماًء ، وأنا أقصد أعطني عصیر رمان: فال یجوز مثالً أن أقول لشخص 

عصیر الرمان یكون استعمالنا غیر  للداللة على )ماء( ه من العصائر ، فلو استعملنا لفظلعصیر الرمان أو غیر

  .أعطني ماء الرمان مثالً : للماء لیكون كالمنا صحیحاً فنقول  صحیح ، فنحتاج إلضافة لفظ آخر
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  ) .الماء المضاف (وغیرھا یعبر عنھا بـ .....فماء الرمان وماء البرتقال وماء الورد 

  

  .فیشترط في الماء المستعمل في الوضوء أن یكون ماًء مطلقاً  ، فال یصح الوضوء بالماء المضاف 

  

لو كان عندي أكثر من ماء واحد وعلمت أن أحدھا ماء مضاف ولكن لم أتمكن من تمیزه عن الماء المطلق :  ١س

  كانت الشبھة محصورة فھل یجوز الوضوء بھذا الماء المشتبھ ؟و) أي اشتبھ المطلق بالمضاف ( 

  

، ) الحدث یرفع ألن الماء المشتبھ حكمھ حكم الماء المضاف ال ( ال یجوز الوضوء بالماء المشتبھ بكونھ مضاف أو ال  :الجواب 

  .كتفاء بالوضوء بالماء المشتبھ بكونھ مضاففال یجوز اال

  

بالماء المضاف ، بل كنت ناسیا ، أو كنت جاھالً بأن الماء الذي توضأت منھ  لو لم أكن متعمداً للوضوء:  ٢س

  ً أو كنت أعلم بأنھ مضاف ولكن كنت جاھالً بأن الوضوء غیر جائز بالماء ، ) جاھل بالموضوع ( كان مضافا

  نكشف لي الحال بعد ذلك ؟فھل یعتبر وضوئي صحیحا إذا ا )جاھل بالحكم(المضاف 

  

باطل في جمیع ھذه الصور ألن الماء المضاف بنفسھ لیس فیھ القابلیة على رفع الحدث فسواء  الوضوء :الجواب 

  . ١علمنا بذلك أو لم نعلم ال یرتفع الحدث

  

  

  ٣١مسألة 

  :إذا اشتبھ الماء المطلق بالماء المضاف ، فلدینا صورتان  //الشرح 

ً ــ أن یكون عند المكلف ماء آخر مطلق فیجوز لھ الوضوء بالم ١   .شتبھ متعاقبا

لو كان عند المكلف ثالث قناني من الماء القنینة الصفراء فیھا ماء یعلم أنھ ماء مطلق والقنینتان البیضاء  :مثال 

حتفاظ بماء القنینة نینتین ماؤھا مضاف ، فلو أراد االوالخضراء احدھما ماؤھا مضاف ولكن ال یعلم أُي الق

متعاقباً أي یتوضأ باألولى ) البیضاء والخضراء ( لھ أن یتوضأ بماء القنینتین  یجوز الصفراء لشربھ ، ففي ھذه الحالة

  .ثم یتوضأ بالثانیة ، وبھذا سوف یتیقن أن أحدھما كان بالماء المطلق فیكون وضوًء صحیحاً 

  

، ألنھ لو  ٢علیھ أن یتوضأ بھما متعاقباً  یجبــ أن ال یكون عند المكلف غیر الماء المشتبھ بھ ففي ھذه الحالة  ٢

، فحتى یحصل لھ توضأ بأحدھما فإنھ ال یتیقن من صحة وضوءه وبالتالي ال یتیقن من صحة صالتھ وبراءة ذمتھ 

  ) .یستدعي فراغ الذمة الیقیني  ألن اشتغال الذمة الیقیني( الیقین ببراءة ذمتھ یجب علیھ الوضوء بھما متعاقبا 

  

  

  

                                                           
١

سواء كان عالما بأن ما شربھ كان ماء بحر أو كان  إن ماء البحر بنفسھ ال یرفع العطش فلو شربھ اإلنسان فإن عطشھ ال یرتفع: لتقریب الفكرة نقول مثالً  
فالكالم ھو الكالم ألن اإلنسان عندما یكون محدثا بالحدث األصغر فإنھ یرید أن یتوضأ لرفع ھذا الحدث فإذا كان الماء المضاف بنفسھ . جاھالً بذلك أو ناسیاً 

ونفس الكالم یجري في الماء . دث سواء كان عالما بأنھ مضاف أو كان جاھالً بذلك لیس فیھ القدرة على رفع الحدث فال یختلف األمر في عدم إرتفاع الح
ولكن األمر یختلف بالنسبة للماء المغصوب فإنھ بنفسھ فیھ القدرة على رفع الحدث ولكن . النجس ألن الماء النجس بنفسھ لیس فیھ القدرة على رفع الحدث 

لغصب مبغوض عند هللا تعالى فال یتحقق قصد القربى فلو أمكن تحقق قصد القربى كمن كان ناسیاً ولم یكن الشارع منع من التوضوء بالماء المغصوب ألن ا
یسھل ) الماء المضاف ، الماء النجس ، الماء المغصوب ( ففھم الفرق بین ھذه الثالثة . ھو الغاصب فال مانع من ارتفاع الحدث بھ أي ال مانع من التوضوء بھ 

  .بین أحكامھا على الطالب التمیز
٢
  .وال یجوز لھ التیمم في ألنھ ال یوجد مسوغ من مسوغات الوضوء في ھذه الحالة  



93 
 

  ــ طھارة أعضاء الوضوء ٥

  

  :اء الوضوء أن تكون طاھرة حین غسلھا أو مسحھا وھذا یتصور في حاالت ثالث یشترط  في أعض 

  
وھذه ). بأن یكون طھرھا قبل الوضوء مثالً ( ـ أن تكون جمیع أعضاء الوضوء طاھرة قبل المباشرة بالوضوء  ١

  .الصورة وإن كانت صحیحة ولكنھا غیر مشترطھ على المكلف ، فلھ أن یختار الحالة الثانیة 

  

  . ـ أن یطھر العضو قبل غسلھ أو مسحھ ثم یغسلھ بغسلة الوضوء  ٢

لو كان على وجھھ ویده الیمنى نجاسة وأراد الوضوء فیجوز لھ أن یطھر وجھھ من النجاسة ثم یغسلھ  : مثال  

  .غسلة الوضوء ببغسلة الوضوء ، وبعد ذلك یطھر یده الیمنى من النجاسة ثم یغسلھا 

  

  .١بواسطة غسلة الوضوء إذا كان الماء الذي یتوضأ منھ معتصماً  أن یطھر العضو النجس – ٣

مثالً ألنھ ماء ) اإلسالة(وضوء فیجوز لھ أن یستعمل ماء لو كان على وجھھ ویده الیمنى نجاسة وأراد ال :مثال   

ي فیضع وجھھ تحت الحنفیة وینوي الوضوء فھذه الغسلة ھي مطھره للوجھ من النجاسة الخبثیة الت معتصم ،

أصابتھ وھي في نفس الوقت غسلة للوجھ في الوضوء ، ثم یضع یده الیمنى تحت الحنفیة ناویاً بھا غسلة الوضوء 

ً تكون مطھرة للید من النجاسة الخبثیة التي أصابتھا وفي نفس الوقت ھي غسلة للید في  فھذه الغسلة أیضا

  .الوضوء

ً الوضوء ) تجاه الذقن طس وجھھ من قصاص الشعر بایغ( ویجوز لھ أن یستعمل الماء الكثیر بأن یرمس وجھھ  فیھ ناویا

  .وھكذا یفعل بالید أیضاً . فتكون غسلة للوضوء ومطھرة للنجاسة الخبثیة في آن واحد 

  

  

  

  أن ال یكون مریضاً  -٦

  ً ستعمال الماء فال یجوز لھ الوضوء ، ووجب علیھ التیمم بدل بمرض یضره معھ ا فلو كان المكلف مریضا

ذا باطل غیر صحیح فال ستعمال الماء یضره فإن وضوؤه ھخالف المكلف وتوضأ وكان یعلم أن اوء ، فلو الوض

  .كتفاء بھ ویجب علیھ أن یتیممیجوز لھ اال

  

  

  الترتیب  - ٧

أس ، ثم یمسح القدمین ، بأن یغسل الوجھ أوالً ، ثم یغسل الید الیمنى ، ثم یغسل الید الیسرى ، ثم یمسح الر 

ستحباباً أن یمسح رجلھ الیمنى أوالً ، ثم یمسح رجلھ الیسرى  ، ویجوز لھ أن یمسح القدمین الیسرى اواألحوط 

                                                           
١

بوصف النجاسة ، مثل ) لونھ أو طعمھ أو رائحتھ (الماء المعتصم ھو الماء الذي ال یتنجس بمجرد مالقاة النجاسة ، بل یتنجس إذا تغیر أحد أوصافھ الثالثة  
  .، والماء الجاري ) الكر ( یر ماء المطر ،و الماء الكث

ً إذا أراد أن یطھر العضو المتنجس  بغسلة الوضوء ؛ ألنھ إذا كان قلیالً  فإنھ ) أقل من كر( وقد إشترط المصنف أن یكون الماء الذي یتوضأ منھ معتصما
، أما لو ) نف إشترط سابقاً أن یكون ماء الوضوء طاھراً ألن المص( یتنجس بمجرد مالقاة النجاسة الموجودة على العضو المتنجس وبذلك ال یصح الوضوء بھ 

فیتحقق شرط طھارة ماء ) ألنھ معتصم ( كان الماء الذي یتوضأ منھ المكلف معتصماً فإنھ حتى عندما یالقي النجاسة الموجودة على العضو فإنھ ال یتنجس 
 ً  .   الوضوء فیكون الوضوء صحیحا
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یدیھ على قدمیھ في  بأن یضع یده الیمنى على قدمھ الیمنى ، ویضع یده الیسرى على قدمھ الیسرى ویسحب كلتا( والیمنى في وقت واحد 

  . أن یمسح قدمھ الیسرى قبل مسح قدمھ الیمنى  اًــوجوباألحوط  على-لھ  ، ولكن ال یجوز) آن واحد

  .فلو خالف المكلف ھذا الترتیب في غسل ومسح أعضاءه بطل وضوؤه 

  

  

  المواالة     -٨
  :ختالف األحوال ویقصد من المواالة أمرین بحسب ا. وھي في اللغة تعني التتابع  

  

في الغسل والمسح ، بأن یغسل الوجھ ویغسل بعده الید ھي التتابع العرفي :  عتیادیةالمواالة في الحاالت اال – ١

الیمنى بال فاصل زمني طویل وھكذا باقي أعضاء الوضوء بحیث أن من یرى أفعالھ یقول أنھ مستمر بعملیة 

وال یضر في ھذه الحالة لو جفت أعضاء وضوئھ السابقة بسبب حرارة ) أي بنظر العرف تكون أفعالھ متتابعة ( الوضوء 

ما دام في نظر من یراه  )غسلھ مباشرة وقبل غسل یده الیمنى  كما لو كان یجفف وجھھ بعد( شدة الریح أو التجفیف الجو أو 

  .مستمراً بالوضوء 

  

كما لو كان یتوضأ ونفذ الماء قبل أن یتم وضوءه ، أو طرأت علیھ حاجة كمنع الطفل من إیذاء ( :  المواالة في الحاالت الطارئة – ٢

فیكفي من المواالة في ھذه ) أنھ یتوضأ فتوقف بحیث ذھبت المواالة العرفیة نسي في أثناء الوضوءابتھ حالة نسیان فنفسھ ، أو أص

حق أو مسحھ الى درجة أن تجف جمیع أعضائھ السابقة ، فمثالً لو آلالحاالت أن ال یكون تأخیره لغسل العضو ال

ر یكمل بھ وضوءه فإذا كان شيء من وجھھ أو یده غسل وجھھ ویده الیمنى فنفذ الماء فذھب لیحضر ماًء آخ

ز لھ أن یتم وضوءه بأن یغسل یده الیسرى ویمسح رأسھ وقدمیھ ، ھ رطوبة عند حصولھ على الماء جاالیمنى علی

. أما إذا جف وجھھ ویده الیمنى قبل المباشرة بغسل الید الیسرى فقد بطل وضوءه السابق وعلیھ أعادة الوضوء 

فاف بسبب حرارة الجو أو الریح أو التجفیف ولیس بسبب التأخیر بحیث أن المواالة العرفیة متحققة نعم لو كان الج

  .فیصح وضوؤه 

  

  

  

  

  

  المباشرة        – ٩
              

أما لو كان . یشترط لمن كان قادرا على أفعال الوضوء أن یباشر بنفسھ أفعال الوضوء من الغسل والمسح  

  :، فالعاجز على نحوین  المكلف عاجزاً عن ذلك

  

تارة یتمكن المكلف من القیام بأفعال الوضوء إذا ساعده شخص آخر على ذلك وال یستطیع القیام بھا بمفرده  – ١

ستطاع مثالً أن یغسل یتمكن من القیام بھا بنفسھ فإذا ا، ففي ھذه الحالة یستعین بشخص آخر للقیام باألفعال التي ال 

ن یغسل یدیھ فعلیھ أن یغسل وجھھ بنفسھ وال یجوز لھ أن یستعین بغیره بغسلھ ــ ألنھ وجھھ ولكنھ ال یستطیع أ
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، أما لو كان ) ستعانة بالغیر على مقدار الضرورة فقط فیقتصر باال(  ١متمكن منھ ــ ویستعین بالشخص اآلخر في غسل یدیھ

آخر في جمیع أفعال الوضوء ، ویجب ستعانة بشخص أفعال الوضوء بنفسھ فیجوز لھ اال عاجزاً عن القیام بجمیع

  ).أي ینوي المكلف أن یتوضأ قربة الى هللا تعالى وإن كان مستعیناً بشخص آخر ( أن یقوم المكلف بنفسھ بتولي نیة الوضوء 

  

  

ً وتارة أخرى ال یتمكن المكلف من المباشرة ألفعال الوضوء حتى مع مساعدة شخص آخر كما لو كان مصاب – ٢  ا

ً أن یتولى كل منھما بالشلل مثالً  ( النیة  ففي ھذه الحالة یقوم شخص آخر بذلك بأن یوضأه ، واألحوط وجوبا

فینوي المكلف الوضوء قربة إلى هللا تعالى وینوي الشخص اآلخر أن ) المكلف والشخص الذي یقوم بالوضوء 

بنفس ید المكلف بأن ) میھ مسح رأس المكلف وقد( یوضيء المكلف قربة إلى هللا تعالى ، ویجب أن یكون المسح 

) المعین(یمسك الشخص ید المكلف ویمسح بھا على رأس المكلف وقدمیھ ، فإن لم یكن ذلك ممكناً أخذ الشخص 

  . الرطوبة التي في ید المكلف ومسح بھا رأس المكلف وقدمیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مخطط المباشرة

  

  المكلف                                     

  
  در على القیام بأفعال الوضوء بمفرده                      غیر قادر على القیام بأفعال الوضوء بمفردهقا 

  
  ال یجوز لھ اإلستعانة بغیره في الوضوء

                                         

                                                           
١

ویراد بھذه القاعدة  أنھ لو كان لدینا واجب مركب من أجزاء وتعذر اإلتیان ببعض تلك األجزاء فمن الالزم اإلتیان  : قاعدة المیسور ال یسقط بالمعسور 
  ) ١١٩ص   ٢دروس في القواعد الفقھیة لألیرواني   ج . ( بالباقي فإن األجزاء المیسورة ال یسقط وجوبھا بتعذر األجزاء التي تعسر اإلتیان بھا 

  
إن المباشرة بأفعال الوضوء واجبة على المكلف ، فلو تمكن المكلف من المباشرة في بعضھا ولم یتمكن من : على محل كالمنا أن نقول وتطبیق القاعدة 

  .  المباشرة من البعض اآلخر فإن سقوط المباشرة فیما ال یتمكن منھ من أفعال ال یسقط بسببھ شرط المباشرة في األفعال التي یتمكن منھا 
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  أو یكون عاجزاً عن                 إما أن یكون قادراً على                                                          
  الوضوء تماماً                                                 أحدالقیام بالوضوء إذا أعانھ                         

  

         
      یستعین بشخص آخر لیوضأه                 إما أن یحتاج إلى المساعدة              أو یكون محتاجاً إلى المساعدة            

  في كل أفعال الوضوء             في بعض أفعال الوضوء                
  إما أن یتمكن المعین من رفع                     ال یتمكن                                                                                 

  كف المكلف ومسح رأسھ وقدمیھ بھاخر في األفعال التي ال                 یستعین بشخص آخر في جمیع       یستعین بشخص آ      

  یقدرعلیھا ویقوم باألفعال القادر علیھا بمفرده                        أفعال الوضوء   

    یأخذ المعین بلة ید   تعین على المعین فعل ذلك        ی                                                                                                                

                 س المكلف یمسح بھا رأ                       .                                                                                                                            

  وقدمیھ                                   .                                                                                                                            

  إلى النیة یتولى المكلف نیة الوضوء وال یحتاج المعین                      

                                               

  یتولى النیة كل من المكلف والمعین                                                                                                                           

  

  

  ٣٢مسألة 

  : ١صورفي ھذه المسألة ثالث     //الشرح 

ً لو كان زید متیقن – ١ ارة ، وبعد ذلك فھو یعلم أنھ كان على طھ) أنھ توضأ % ١٠٠أي أنھ یعلم ( من أنھ قد توضأ  ا

ففي ھذه ) كما لو شك أنھ أستعمل المرافق الصحیة بعد وضوئھ أو ال ؟ ( ھ یشك بصدور الحدث منھ حصلت لھ حالة جعلت

باقیة فیعتبر نفسھ على طھارة وال یھتم بشكھ ) أعني الوضوء (تیقنا منھا الحالة یعتبر الحالة السابقة التي كان م

.... بصدور الحدث ؛ فیجوز لھ أن یفعل كل شيء یشترط فیھ الطھارة كالصالة أو مس كتابة القرآن أو الطواف 

  .الخ 

  

ً لو كان خالد متیقن – ٢ أ بعد أن استیقض أم ال ؟ وبعد ذلك شك في أنھ توض) كما لو كان نائما ( من أنھ قد أحدث   ا

باقیة فیعتبر نفسھ محدث فال یجوز لھ أن یتصرف أي ) أي حالة الحدث ( ففي ھذه الحالة أیضاً  یعتبر الحالة السابقة 

  .تصرف یشترط فیھ الطھارة إال بعد أن یتوضأ 

  

ً لو كان سعد متیقن – ٣ أیضاً من أنھ توضأ ، ولكن ال وكان متیقن ) أي متیقن من صدور الحدث منھ ( أنھ كان نائماً   ا

  ! .؟) اآلن على طھارة فھو ( أنھ توضأ بعد النوم  أم )  فیكون اآلن محدث ألن وضوئھ انتقض بالنوم ( یعلم أنھ توضأ قبل النوم 

ففي ھذه الحالة البد لھ أن یتوضأ إذا أراد أن یعمل عمالً یشترط فیھ الطھارة ؛ ألنھ لو صلى مثالً في ھذه الحالة 

یتیقن یتوضأ حتى  ون أن یتوضأ فإنھ ال یتیقن أن صالتھ تكون صحیحة فقد یكون محدثاً في الواقع ، فال بد أنبد

                                                           
١
  .األولى والثانیة مبنیتان على قاعدة اإلستصحاب  الصورة 

فإذا كان المكلف متیقن من شيء ثم شك ببقاء ذلك الشيء فإنھ یعتبر الحالة .  وتعني البقاء على الحالة السابقة المتیقنة عند الشك بزوالھا : قاعدة اإلستصحاب 
أن یحصل بعد ذلك شك الحق بزوال ذلك  –) ٢(ن یكون ھناك یقین سابق بحدوث شيء    أ –) ١: (فقاعدة اإلستصحاب لھا ثالثة أركان ھي . السابقة باقیة 

  .أن یكون الشيء الذي یشك المكلف بزوالھ ھو نفس الشيء الذي كان متیقناً بحدوثھ  –) ٣(الشيء   
  .باقیة ، فیعمل بناًء علیھا )  التي كان متیقناً منھا(فإذا توفرت ھذه األركان الثالثة یستطیع المكلف أن یعتبر الحالة السابقة 

حیث أن  زید یعلم بأنھ توضأ ؛ إذن فھو متیقن بأنھ على طھارة ، وبعد ذلك شك بأنھ استعمل المرافق الصحیة بعد : ولنطبق ھذه القاعدة على الصورة األولى 
شك  -٢یقین سابق بالطھارة  ،  -١: دة األستصحاب متوفرة  وفي ھذه الحالة تكون أركان قاع. وضوئھ إذن فھو یشك بزوال حالة الطھارة التي كان علیھا 

أي یعتبر الحالة السابقة وھي ( فیستصحب الحالة السابقة ) الطھارة ( ما كان متیقن منھ ھو نفسھ الذي یشك في زوالھ وھو  -٣الحق بزوال الطھارة  ، 
   ) .      الطھارة باقیة 
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ً أن صالتھ صحیحة فیتیقن من براءة ذمتھ من الصالة التي كان متیقن و مقتضى قاعدة أنھا واجبة علیھ وھذا ھ ا

  .           )ي الذمة الیقیني یستدعي فراغ الذمة الیقین إشتغال(   اإلشتغال

  

  

  

  

  

  ٣٣مسألة 

فإن شكھ ھذا تارة یكون بعد الفراغ من الصالة وتارة یكون  إذا شك المكلف في أنھ توضأ أم ال ؟ ، //الشرح 

  :أثناء الصالة فلدینا ھنا حالتان 

  

  :الشك في الوضوء بعد الفراغ من الصالة  – ١

شك أنھ كان توضأ قبل الصالة أم أنھ صلى بغیر وضوء ففي من صالتھ ) اإلنتھاء ( لو صلى زید وبعد الفراغ       

  :ھذه الحالة حكمان 

  . ١یعتبر صالتھ التي صالھا وشك بعدھا بالوضوء صحیحة –أ 

  .إذا أراد أن یصلي صالة أخرى بعد ذلك یجب علیھ أن یتوضأ لھا  –ب 

  

دم على الصالة أو لم یكن كذلك وبیان ذلك یجري سواء كان منشأ الشك متق) أعني الحكم بصحة الصالة ( والحكم األول 

  : أن نقول 

                             

  :على الصالة ٢مثال تقدم منشأ الشك 

نتھائھ من الصالة حصل ھ حالة من الغفلة ثم صلى ، وبعد استیقض وبعد فترة حدثت لدیلو أن زیداً كان نائماً ثم ا 

فإن السبب الذي ولّد لدیھ الشك بعد  ؟ ،) فصالتھ غیر صحیحة ( أم ال ) یحة فصالتھ صح( لدیھ شك أنھ قبل الصالة توضأ 

، فالغفلة ھي منشأ الشك ؛ ألنھ لو لم تحصل لھ  غفلة قبل الصالة لما  )الغفلة  التي حصلت لھ قبل الصالة ( الصالة ھو 

  .) بل الصالة فالغفلة حصلت ق( شك في الوضوء بعد الصالة ، فمنشأ الشك ھنا متقدم على الصالة 

  .   وفي ھذه الحالة یحكم بصحة الصالة 

  

  :مثال عدم تقدم منشأ الشك على الصالة 

                                                           
١
  ) .الفراغ ( الحكم ھنا بصحة الصالة مبتني على قاعدة  

  ) ١٨٧القواعد ، تألیف السید دمحم كاظم المصطفوي  ص (  ھو الحكم بصحة العمل المركب الذي شك في صحتھ بعد الفراغ منھ: مضمون القاعدة
  

غسل الوجھ و غسل الید الیمنى : ركب من فھو م( أو كالوضوء ..... ) تكبیرة إحرام  و قراءة و ركوع  و: فھي مركبة من ( أي إذا كان لدینا عمل مركب من أجزاء كالصالة 
  .فنبني في ھذه الحالة على أن العمل كان صحیحاً ) أننا أتینا بھ على الوجھ الصحیح أم ال ( وبعد الفراغ من العمل ــ أي بعد اإلنتھاء منھ ــ شككنا في صحة ذلك العمل .... ) و 

أم ال ؟ ، وشكھ ھذا یؤدي إلى شكھ بصحة صالتھ ألنھ لو كان توضأ فإن صالتھ صحیحة وإن لم یكن توضأ فإن فإن زید بعد فراغھ من الصالة شك أنھ توضأ : ففي مثالنا 
  . صالتھ تكون غیر صحیحة ، وفي ھذه الحالة تجري قاعدة الفراغ ألنھ شك بصحة العمل المركب بعد الفراغ منھ فیحكم بصحة صالتھ 

كما لو شك في صحة ( كذلك تجري عند الشك في صحة جزء العمل بعد الفراغ منھ ) كما في المثال السابق ( بعد الفراغ منھ  وقاعدة الفراغ كما تجري عند الشك في كل العمل
  . فإنھ یبني على صحة ذلك الجزء ، فیبني على أن غسل وجھھ صحیح في ھذا المثال ) غسل الوجھ مثالً بعد الفراغ من غسلھ 

      

  .ھو الشيء الذي بسببھ حدث الشك في نفس المكلف ) : منشأ الشك ( المقصود من ٢ 

 



98 
 

وفي ھذه الحالة . كما لو أنھ لم تكن لدیھ حالة غفلة قبل الصالة ولكنھ بعد الصالة شك أنھ كان متوضئاً أم ال ؟ 

وفي ھذه الحالة یحكم أیضاً ) منشأ قبل الصالة أي ال یوجد لھ ( شكھ حصل بعد الصالة وال یوجد لھ سبب قبل الصالة 

  .بصحة صالتھ 

  

  :الشك في الوضوء أثناء الصالة  – ٢

لو شك المكلف في أثناء صالتھ في أنھ كان متوضأً أو غیر متوضىء ففي ھذه الحالة یحكم ببطالن صالتھ       

  ١) یر متیقن من طھارتھ ألن الطھارة شرط في الصالة وھو اآلن غ( فیقطعھا ویتوضأ ویعید صالتھ 

  

  

  

  ٣٤مسألة 

كالسجود أو الركوع ( أن صالتھ إما نقص فیھا ركن من األركان :  نتھاء من صالتھ لو تردد المكلف بعد اال //الشرح 

  . وإما كان وضوؤه باطل ) مثالً 

یبطلھا ،  ألن نقصان ركن من األركان في الصالة( ففي ھذه الحالة حصل لھ علم إجمالي ببطالن صالتھ ؛ 

) وكذلك لو كان الوضوء باطل فالصالة تكون باطلة ألنھا ستكون صالة بغیر طھور والصالة بغیر طھور باطلة 

  :، وفي ھذه الحالة المكلف متیقن من بطالن صالتھ ولكنھ یشك في سبب البطالن فھنا حكمان 

  ) .ألنھ متیقن أنھا باطلة ( فیجب علیھ إعادتھا : أما صالتھ   -١

فال یجب علیھ إعادتھ ؛ ألنھ یشك ببطالن وضوئھ ولیس متیقن من بطالنھ وفي حالة الشك : وأما وضوؤه  – ٢

  .بعد الفراغ من العمل یحكم بصحة وضوئھ لقاعدة الفراغ ) أي الشك بصحتھ ( ببطالن الوضوء 

  

  

  

  ) نواقض الوضوء(                                              

  

  

ھنا األمور التي ) النواقض(، والمقصود من  أي انتثر  البناء أو الحبلانتقض : برام ، فیقال ضد اإل: النقض 

بعد وقوع أحد ھذه األمور أي عمل ــ  الذي كان متوضىء یصح من المكلف ــ تبطل  الوضوء وتزیل أثر الوضوء فال

صغر الذي یستوجب الوضوء إذا األ وھذه النواقض ھي المسببة للحدث. مشروط بالطھارة ما لم یعید وضوئھ 

  :راد المكلف الذي صدر منھ أحدھا فعل شيء یشترط فیھ الطھارة كالصالة ونحوھا ، وھذه النواقض سبعة ھي أ

  

ملیة التبول ویلحق بحكم البول في كونھ ناقضاً للوضوء البلل الذي یخرج من المكلف بعد ع: ١ البولخروج  – ١

  .فیشتبھ بكونھ بوالً أو لیس ببول ، فیثبت لھ حكم البول ــ  ٢ستبراءــ وقبل أن یقوم باال

                                                           
١
ولیس شك في صحة الوضوء     ) أي یشك أنھ توضأ أم لم یتوضأ ( ھو شك في اإلتیان بالوضوء ) ٢(أو الحالة ) ١(الشك في ھذه المسألة سواء في الحالة  
لو كان یشك بصحة الوضوء لجرت قاعدة الفراغ وحكم بصحة الصالة في  ؛ ألنھ) اي لیس ھو متیقناً أنھ توضأ ولكن یشك أن وضوئھ كان صحیحاً أم ال ( 

  . الحالتین 
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  .الغائطخروج  – ٢

   

  :فالبول والغائط یعدان ناقضین للوضوء في صور ھي 

  

اعني خروج البول من  فتحة البول عند ( في حالة خروجھما من الموضع األصلي المعتاد عند أغلب الناس  :أوالً 

  ).فتحة الشرج عندھما  الرجل أو المرأة ، وخروج الغائط من

  

في حالة خروجھما من الفتحة المعتادة عند الفرد الشاذ الخلقة ، فمثالً لو كان ھناك شخص في خلقتھ شذوذ  :ثانیاً 

 البول كما لو خرج )نأي الناس الطبیعیی( مستوي الخلقة فتحة البول المعتادة عند الناس بحیث یخرج البول من غیر

، وكان  )من فتحة في بطنھ مثالً ( عنده من غیر فتحة الشرج یخرج الغائطكان  أو ،دتھ منذ والمن فتحة في بطنھ 

أي یحرج من ھذا الموضع (خروج البول أو الغائط أو كلیھما من ھذه الفتحات معتاداً بالنسبة الى ھذا الفرد الشاذ الخلقة 

ً ،  )الغیر طبیعي بصورة مستمرة   .للوضوء  فإن خروجھما من ھذه الفتحات یعد ناقضا

  

 ً الشاذ ( خروج البول والغائط من غیر المواضع المعتادة سواء عند مستوي الخلقة أو غیر مستوي الخلقة  :ثالثا

حادث كان ھناك شخص مستوي الخلقة ولكن حدث لھ  عند انسداد المواضع المعتادة لخروجھما ، فمثالً لو )الخلقة 

ھ وأصبح خروج البول من فتحة أخرى فكلما خرج البول من صلي لدیيء بحیث انسد موضع خروج البول األطار

  . الفتحة الجدیدة یكون ناقضاً للوضوء 

كان ھناك شخص غیر مستوي الخلقة بحیث یخرج منھ البول من فتحة معینھ وبعد ذلك انسدت ھذه  وكذلك لو

  .عد ناقضاً للوضوء الفتحة وأصبح البول یخرج من فتحة أخرى فكلما خرج البول من ھذه الفتحة الجدیدة ی

  

ند عدم خروج البول والغائط من غیر المواضع المعتادة سواء عند مستوي الخلقة أو غیر مستوي الخلقة ع :رابعاً 

  .للمكلف ھما من المواضع الجدیدة معتاداً صبح خروجانسداد المواضع المعتادة إذا أ

منھ الغائط من فتحة الشرج ، ثم حصل لھ حادث شخص كان یخرج منھ البول من فتحتھ الطبیعیة و یخرج  :فمثالً  

بصورة مستمرة و كانت الفتحات السابقة غیر منسدة بل بحیث أصبح البول أو الغائط یخرج من فتحة في بطنھ 

ھي ال تزال مفتوحة ، فھذا الشخص یبطل وضوؤه كلما خرج منھ البول أو الغائط سواء من الفتحات القدیمة أو 

   .الفتحات الجدیدة 

  

ولكن خروجھما من خروج البول والغائط من غیر المواضع المعتادة مع عدم انسداد المواضع المعتادة  :خامساً 

  . قوتھ الطبیعیة ولیس بواسطة آلة  بواسطة من المكلف بدفعیتم  لیس بصورة دائمیة معتادة وإنما ھذه المواضع

  

  :ھما وال یعتبر خروج البول أو الغائط ناقضاً للوضوء في حالتین 

ضع المعتادة مع عدم انسداد المواضع المعتادة ولم یكن ااذا كان خروج البول أو الغائط من غیر المو  :أوالً 

، فھذا المكلف یخرج ) أي لم یتعود على خروج البول أو الغائط من ھذه الفتحات الجدیدة(خروجھما من المواضع الجدیدة معتاداً 

                                                                                                                                                                      
١
وكذلك خروج الغائط ھو الناقض للوضوء . الذي ینقض الوضوء ھو خروج البول ولیس نفس البول ؛ ألن البول نفسھ ھو نجاسة خبثیة ولیست نجاسة حدثیة  

  .ارج الشخص على بدنھ أو ثوبھ فال ینتقض وضوئھ ولیس نفس الغائط ؛ ولذا لو سقط بول أو غائط  من خ
 
٢
 .سیأتي بیان معنى اإلستبراء في مبحث أحكام التخلي  
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عتادة للمكلف ، ولكنھ بین مدة و أخرى یجد أن البول أو الغائط قد خرج من منھ البول أو الغائط من فتحاتھ الم

  .، فال یبطل وضوؤه بخروج البول من ھذه الفتحات الجدیدة  الفتحات الجدیدة غیر المعتادة

   

 ، حتى لو كان ھذااذا كان خروجھما من غیر المواضع المعتادة بواسطة آلة ولیس بالدفع الطبیعي للجسم  :ثانیاً 

أخرج البول أو الغائط أصبح عادة لھ بھذه الطریقة ، كما نراه في بعض الحاالت المرضیة حیث یسحب البول من 

  .جوف المریض من فتحة في بطنھ بواسطة جھاز خاص لھذا الغرض 

  

ً ا ً مطلقاً عند خروج البول أو الغائط من غیر المواضع المعتادة  سوواألحوط استحبابا اء عتبار الوضوء منتقضا

  . كان الخروج معتاداً لھ أو ال ، وسواء كان خروجھما بآلة أو ال 

  

 مخرج البول ،( الخارج من احد المخرجین  )وھو القیح المختلط بالدم ( ھل ینتقض الوضوء بخروج الدم والصدید : س 

  ؟) مخرج الغائط 

وضوء ، وإن لم یكن ھناك بول أو إذا كان ھناك بول أو غائط مصاحب للدم أو الصدید الخارج فانھ ینقض ال: ج 

  .فال ینتقض الوضوء  بل الخارج من الشرج أو فتحة البول دم أو صدید غائط مصاحب للدم أو الصدید

  :المذي و الوذي  والودي ، ویقصد بھا : كذلك ال ینتقض الوضوء بخروج 

إلى ما یثیر  النظرعند  وأ المرأة یلتقبھو الماء الرقیق الذي یخرج  من الرجل أو المرأة عند مالعبة أو و :المذي 

للجسد بعد خروجھ  فتورال یحدث و )تدفق( بال دفع الشھوة  أو سبب آخر یثیر الشھوة الجنسیة  ویكون خروجھ

  .وھو في النساء أكثر  كما یحصل عند خروج المني 

  

   . وھو البلل اللزج الذي یخرج من الذكر بعد البول  :الودي 

  

  ) . المني خروج بعد ( الخارجة عقیب  اإلنزال  وھو الرطوبة :الوذي 

  

  

وھو فتحة الشرج في مستوي الخلقة أو فتحة أخرى اعتاد الفرد الشاذ ــ (  خروج الریح من مخرج الغائط – ٣

أحد األسمین  إذا صدق على الریح الخارجة من مخرج الغائط)  غیر مستوي الخلقة ــ خروج الریح منھا

، أما إذا لم یصدق على الریح حدھما مصحوباً بالصوت واآلخر غیر مصحوب بالصوت الذي یكون االمعروفین 

  .الخارجة أحد األسمین فال تعتبر ناقضةً للوضوء

  

النوم الذي یمنع النائم من السمع  سواء كان النائم قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً ، أما حالة النوم التي ال تمنع  -٤

و ال یزال متمكن ھأي المستوى الضعیف من النوم بحیث أن الشخص عیناه مغمضتان و( اقضاً للوضوءالنائم من السمع فال تعتبر ن

  .) من سماع الصوت الذي یحدث بقربھ

  

) وھو الدھشة والحیرة ( كل ما یزیل العقل ویغلب علیھ ، من جنوٍن ، وإغماٍء ، أو سكٍر ، دون مثل البھت  – ٥

  .وإن تسببت في تحیر اإلنسان وتوقفھ عن التفكیر لفترة محدودة  فھذه الحالة ال توجب انتقاض الوضوء

  

  .في مبحث االستحاضة  اإلستحاضة المتوسطة والقلیلة كما سیأتي تفصیل الكالم عنھما – ٦
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، فھي تنقض الوضوء وإن كانت ال تستوجب ) وھي الحدث الذي یسببھ الجماع أو خروج المني ( الجنابة  – ٧

ج المجنب الى الوضوء بعد الغسل ما لم یحدث بحدث آخر بعد الغسل أو أثنائھ على تفصیل إال الغسل فال یحتا

  .في مبحث الغسل  یأتي

  

  

  

  

  

  )      موارد وجوب الوضوء(                                            

  
  

ً بنفسھ بل یجب لغیره ، فإذا وجبت على: الوضوء من الواجبات الغیریة   المكلف الصالة وھي  أي لیس واجبا

، أي یجب الوضوء بسبب ) یجب لثالثة أمور: ( مشروطة بالطھارة وجب ألجلھا الوضوء ؛ ولھذا قال المصنف 

  .وجوب أحد ھذه الواجبات الثالثة أمور على المكلف 

  :وھذه األمور الثالثة ھي 

  

ماعدا ...اجب والصالة المنذورة كالصلوات الیومیة وصالة اآلیات وصالة الطواف الو: الصلوات الواجبة  – ١

الوضوء في  )یشترط ( ــ  ، وأما الصلوات المستحبة فیعتبر إذ ال یشترط فیھا الطھارة من الحدث أو الخبث صالة المیت ــ 

یجب علیك : صحتھا كما ھو شرط في صحة الصلوات الواجبة ، فمن أراد أن یصلي صالة مستحبة فال یقال لھ 

مستحبة ، ولكنھ لو صلى ھذه الصالة بدون وضوء فإن صالتھ باطلة ؛ ألن الطھارة شرط الوضوء ؛ ألن الصالة 

  .في صحة كل صالة واجبة كانت أو مستحبة  

  

من الصالة الواجبة فمن صلى ونسي سجدة واحدة وجب علیھ قضاؤھا بعد الصالة ، : األجزاء المنسیة  – ٢

  .ویشترط عند قضائھ لھا أن یكون على طھارة 

كمن شك أنھ في ) وھي الصالة التي یؤتى بھا بعد الصالة تداركاً للنقص المحتمل فیھا ( ك صالة االحتیاط وكذل 

الركعة الثانیة أو الركعة الثالثة بعد دخولھ في السجدة الثانیة فإنھ یبني على أنھ في الركعة الثالثة ویتم صالتھ ثم 

ان في الركعة الثانیة وقد بنى على أنھ في الركعة الثالثة فیتدارك یأتي بعد الصالة بركعٍة احتیاطاً ــ الحتمال أنھ ك

  .على طھارة  فیھا أن یكون التھ ــ فصالة االحتیاط توجب على المكلفبھذه الركعة النقص المحتمل في ص

) حوط أن یسجد سجدتي السھو وجب علیھ على اال مثالً  فمن تكلم سھواً ( وال یجب الوضوء لسجدتي السھو 

  .ط استحباباً أن یكون المكلف متطھراً عند أداءھما واالحو

  

وھو تارة یكون جزءاً من حجة واجبة ، أو جزءاً من عمرة واجبة ، أو جزءاً من حجة : الطواف الواجب  – ٣

ً . مستحبة ، أو جزءاً من عمرة مستحبة  ویجب على الطائف أن  ١وجمیع ھذه األقسام یكون فیھا الطواف واجبا

  . فیجب الوضوء لجمیعھا راً یكون متطھ

                                                           
١
وجب علیھ الطواف سواء كان إحرامھ لحجة واجبة كحجة اإلسالم أو الحجة المنذورة ونحوھا ، أو كان لعمرة ) لبس ثوبي اإلحرام ولبى ( فإذا أحرم المكلف  

في حج التمتع ، أو لحجة مستحبة كمن حج بعد أدائھ لحجة اإلسالم ، أو لعمرة مستحبة ، وشرط الطواف في جمیع ھذه األقسام أن یكون  واجبة كعمرة التمتع
  . المكلف متطھراً 
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  ٣٥مسألة 

یحرم على المكلف غیر المتوضىء مس كتابة اآلیات القرآنیة ببدنھ سواء بیده أو بغیرھا من أجزاء  //الشرح 

ً أن ال یمس  حوطحواشي الفارغة فلیس بحرام ، و االبدنھ ، أما مس غیر الكتابة من القرآن كالغالف وال وجوبا

كالرحمن ، البارىء ، رب العالمین ، ونحوھا من الصفات ( والصفات المختصة بھ تعالى ) هللا (  أسم الجاللة

حوط استحباباً عدم مس أسماء األنبیاء واألئمة والصدیقة الطاھرة علیھم ، واال) تطلق إال على هللا تعالى التي ال 

  .السالم أجمعین لغیر المتوضىء 
  

  

  

  

  

  )أحكام التخلي (                                                

  

  

  

ھي األحكام واآلداب التي تراعى : ، فأحكام التخلي ) أي مكان قضاء الحاجة (من الَخَالء وھو الكنیف : التخلّي 

  .عند قضاء الحاجة 

  

  ٣٦مسألة 

الدبر  :العورة عند الرجل  (  یجب على المكلف عند قضاء حاجتھ ، وفي باق أحوالھ أن یستر عورتھ //الشرح 

فال یجب ستر العورة  ــ١عن الناظر المحترم ــ وھو الشخص الممیز)  القبل والدبر: وعند المرأة .  والقضیب والبیضتین 

ویستثنى من ھذا الحكم الشخص الذي لھ حق ،  عن الطفل الصغیر غیر الممیز كمن كان عمره عام أو نحوه

  .فإنھ یجوز لكٍل منھما النظر إلى عورة اآلخراالستمتاع من المنظور إلیھ شرعاً كالزوج والزوجة 

  

  

   ٣٧مسالة 

باتجاه  ـ الجھة األمامیة من الجسم ـ م بدنھبأن یتوجھ بوجھھ و مقد( حوط وجوباً عدم جواز استقبال القبلة اال //الشرح 

جوباً عدم جواز توجیھ عند التبول أو التغّوط ، وكذلك االحوط و) بأن تكون القبلة خلف ظھره ( أو استدبارھا ) القبلة 

  .البول أو الغائط باتجاه القبلة حتى لو لم یكن مستقبلھا أو مستدبرھا ببدنھ 

  

  

                                                           
١
  ..فراجع  ٢٢تقدم بیان المقصود من الممیز في ھامش صفحة  
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  ٣٨مسألة 

  //الشرح 
  االستبراء ھو االستنقاء أي طلب النقاء و البراءة من البول 
بول وغسل الموضع فال إستبراء على النساء فالبلل الذي یخرج منھن بعد الت االستبراء بعد البول یستحب للرجل 

   .  إذا شككن بأنھ بول فیحكمن على أنھ لیس ببول بل ھو رطوبة طاھرة
لف بأنھا بول فإن كان ــ وأشتبھ المك بعد التبول و غسل الموضعأنھ إذا خرجت رطوبة ــ :  وفائدة االستبراء ھي 

فال یجب التطھیر منھا وال یحكم  بعد التبول وقبل غسل الموضع فإنھ یحكم بطھارة تلك الرطوبةالمكلف قد إستبرأ 

فیجب غسل  أما إذا لم یستبرىء فإنھ یحكم بنجاسة تلك الرطوبة التي یشتبھ بأنھا بولبنجاسة الشيء الذي تالقیھ ، 

  . الموضع الذي تالقیھ و كذلك یجب تطھیر الثیاب التي القتھا اذا كان یرید الصالة بھا

  

فالمقصود من االستبراء ھو التأكد من  غیرھا لالستبراء بحیث ال یجوزمعینة  ال یوجد طریقة: طریقة االستبراء 

حكم بطھارة الرطوبة یعد الشخص مستبرئ فی أي( خلو المجرى البولي من قطرات البول ؛ ولذا یلحق بحكم االستبراء 

 تیقن الشخص بعدم بقاءبقاء بعد انتھاء عملیة التبول الى فترة بحیث یمدة ال الشخص لطاأ لو ) التي تخرج منھ المشتبھة

    .البول شيء من البول في المجرى 

إلى أصل القضیب ثالث مرات ) فتحة الشرج ( أن یمسح باألصبع من مخرج الغائط : واألولى في طریقة االستبراء  

رأس ( مسح القضیب بأصبعین أحدھما من فوق القضیب واآلخر من تحتھ من أصل القضیب إلى الحشفة ی، و

  .ث مرات ، وعصر الحشفة ثالث مرات ثال )القضیب 

  

  

  ٣٩مسألة 

تطھیر مخرج البول والغائط ــ في نفسھ ؛ ألنھ واجب غیري ولیس واجباً : ال یجب االستنجاء ــ وھو  //الشرح 

 فلو لم یكن ھناك واجب على المكلف( نفسیاً ، ولكنھ یجب االستنجاء  لما یعتبر فیھ طھارة البدن ــ كالصالة والطواف ــ 

ستنجاء بل یجوز لھ تنظیف موضع البول والغائط بأي الحائض مثالً ــ فال یجب علیھ االیشترط فیھ طھارة البدن من الخبث ــ كما ھو الحال في 

  .) طریقة ممكنة كمسحھ بورق الكلنكس أو غسلھ بالماء المضاف كماء الورد مثالً 

لمطلق وال یجزي غسلھ بغیر من السوائل كالماء المضاف في االستنجاء غسل مخرج البول بالماء ا )شترطی(ویعتبر  

ونحوه ، وتكفي المرة الواحدة سواء كان الغسل بالماء القلیل أو بالماء الكثیر ، وإن كان األحوط استحباباً إذا كان 

  .الغسل بالماء القلیل أن یغسل مرتین ، وغسلھ بالقلیل ثالث مرات أفضل 

  

ففي ھذه الحالة یجب ) بأن تلوثت جوانب المخرج مثالً أو األلیتان بالغائط ( ائط  المخرج دى الغوأما موضع الغائط فإن تع

ــ ، وإن لم یتعد الغائط المخرج تخیر المكلف ینظف تماماً من الغائط غسل مخرج الغائط بالماء المطلق حتى ینقى ــ 

، أو نحو ذلك من األجسام  ) ورقة( و مسحھ بخرقة ، أو مسحھ بقرطاس بین غسلھ بالماء ، أو مسحھ بحجر ، أ

  .القالعة للنجاسة كورق الكلنكس أو أوراق األشجار ، أو األخشاب ونحوھا 

  

  :ویشترط في التطھیر بالحجر ونحوه من األجسام القالعة للنجاسة أمور 

، ) كما لو سقط علیھ بول أو دم شخص آخر ( أن ال یصیب مخرج الغائط نجاسة أخرى من خارج الجسم  – ١

، ففي ھاتین الحالتین ال یكفي التطھیر ) كما لو صاحب الغائط دم وتلوث بھ المخرج ( وال من داخل الجسم 

نعم في النساء ال یضر لو تنجس مخرج . بالحجر واألجسام القالعة بل یجب التطھیر باستعمال الماء المطلق 
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الة أن تطھر موضع الغائط بالحجر ونحوه من الغائط بالبول الخارج من  نفس المرأة فیجوز لھا حتى في ھذه الح

  .األجسام القالعة للنجاسة 

یشترط أن یكون الحجر أو الجسم القالع للنجاسة طاھراً قبل المسح بھ ، فال یجوز استعمال األجسام النجسة  – ٢

  .في تطھیر موضع الغائط 

نجاسة بالمسح بھا وال یجب أن یكون یكفي المسح بقطعة واحدة من األجسام القالعة للنجاسة إذا زالت ال – ٣

  .ن یكون المسح بثالث قطع مسح بثالث قطع ، وإن كان األحوط استحباباً أال

ستمرار بالمسح بعدة قطع حتى تزول النجاسة حتى لو الأما إذا لم تزل النجاسة عند مسحھا بقطعة واحدة وجب ا

  .استلزم ذلك المسح بأكثر من ثالث قطع 

القرطاس الذي كتب علیھ كتابات مقدسة كاآلیات القرآنیة واألسماء كاألجسام المحترمة في الشریعة ــ استعمال  ١یحرم – ٤

   .        ــ في عملیة االستنجاء ، أو كالخبز ونحوه المقدسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )الغُْســل (                                            

  

  ، مال الماء ھو التنظیف باستع: بفتح الغین : الغَسل 

  .ھو غسل البدن بنحٍو خاص وبنیٍة خاصة وھو المبحوث عنھ ھنا : بضم الغین : الغُسل 

  :موجبات الغسل ستة 

 الجنابة  .١
 الحیض .٢
 النفاس  .٣
 االستحاضة  .٤
 مس المیت  .٥
 الموت .٦

  

                                                           
١١
ھو محترم في الشریعة في عملیة االستنجاء فإنھ یأثم ــ لفعلھ أنھ لو استعمل المكلف ما : ھذا الحكم تكلیفي ولیس وضعي بمعنى  

  .شيء محرم ویستحق علیھ العقاب ــ ولكن المكان یطھر 
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  ))غسل الجنابة ((                               

  

ابتعد عن الرأي الصائب ویقال جاٌر جنب أي الجار غیر القریب      فیقال جانب الصواب أي، البعد : لغةً :  الجنابة
  )لیس من قرابة الشخص ( 

)  كالجماع وخروج المني ( ھي قذارة تحصل للنفس وحالة رجاسة تعرض علیھا من أسباب خاصة : اصطالحاً 
روا أسبابھا ولعلھ فھي من أألمور النفسانیة المتأصلة كشف عنھا الشارع وحكم على الشخص بأنھ جنب عند ط

لذلك نھى عن الدخول في األمكنة المباركة كالمساجد والمشاھد واالنشغال ببعض األعمال الشریفة كالصالة 
  . ٢ ١والصیام والمساس ببعض األشیاء المباركة كالمصحف الشریف 

  :وتتحقق الجنابة ویصبح الشخص مجنباً عند حصول احد األمرین 

 :خروج المني  .١
  .ذكراً أو أنثى ویكون منھ الولد، ء الغلیظ اللزج الذي یخرج من اإلنسان والحیوان المني ھو الما

) أي بدون استعمال آلة طبیة مثالً إلخراجھ(فعند خروج المني من الرجل من الموضع المعتاد سواء كان الخروج طبیعیاً 

ي كلتا الصورتین یحكم على الرجل فف) أي باستعمال آلة طبیة مثالً (أو كان خروجھ من الرجل بصورة غیر طبیعیة 
  .بأنھ مجنب 

أما إذا كان خروجھ من غیر الموضع المعتاد في الرجل كأن یكون خروجھ من فتحة أخرى من جسمھ فتارة یكون 
وتارة یكون . وفي ھذه الحالة یحكم بجنابة ھذا الرجل ) بدون استعمال آلة(خروجھ من تلك الفتحة بشكل طبیعي 

ً في ھذه الحالة أن یجمع بین الغسل والوضوء بأن یغتسل غسل الجنابة الخروج غیر طبیعي  فاألحوط وجوبا
ویتوضأ إذا كان محدثاً بالحدث األصغر كالنوم أو خروج البول أو الغائط وما شابھ ، فال یكتفي بغسل الجنابة في 

ن یستبرىء  بالبول رفع الحدث األصغر ، أما الرطوبة التي تخرج من الرجل بعد خروج المني منھ وقبل أ
فلو أن ، وتشتبھ على المكلف فال یتمكن من تشخیص أنھا مني أو ال ؟ فحكمھا حكم المني أي توجب غسل الجنابة 

شخصاً خرج منھ مني فاغتسل قبل أن یبول وبعد االغتسال خرجت منھ رطوبة شك في كونھا مني أو ال ؟ وجب 
  .علیھ غسل الجنابة مرة أخرى 

وشك الشخص بأن ھذه الرطوبة مني أو ) أي لم یسبقھا خروج المني ( بتـداًء لرجل رطوبة اأما لو خرجت من ا
  :ال ؟ ففي ھذه الحالة إذا اجتمعت فیھ صفات ثالثة حكم بجنابتھ وھي 

 . - إنزال المني  –أن یكون خروج ھذه الرطوبة مصحوباً بشھوة جنسیة وھي االرتعاش المصاحب لإلنزال  .١
 .رطوبة بدفق أي بقذف واندفاع شدید ولیس بسیالن وبطء أن یكون خروج ھذه ال .٢
 .أن یفتر الجسم و یتراخى ویضعف بعد خروج الرطوبة منھ  .٣

ھذه الصفات الثالثة مع خروج الرطوبة من الرجل یحكم بجنابتھ فیجب علیھ غسل الجنابة إذا أراد  ٣فإذا اجتمعت
ھ أما إذا انتفت واحدة من ھذه الصفات الثالثة فال یحكم أن یفعل فعالً مشروط بالطھارة كالصالة والطواف وما شاب
  .بأن ما خرج من الشخص مني فال یجب علیھ غسل الجنابة 

  

                                                           
١
 أي األسباب التي إذا حدثت یجب على المكلف أن یغتسل إذا أراد أن یقوم بفعٍل مشروط ٍ بالطھارة كالصالة والطواف ونحوھا  
٢
  ١٨٨مصطلحات الفقھ صـــ  
٣
ولم  ط اجتماع ھذه الصفات في الرجل السلیم أما المریض فیكفي فیھ أن تخرج الرطوبة بشھوة فیحكم علیھ بأنھ مجنب حتى لو لم یكن الخروج بدفقاشترا  

 .یحصل عنده فتور في الجسم بعد خروج الرطوبة 
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  ما یخرج من الرجل                                               

 

  رطوبة مشتبھة                            مني                                                                        

  

  غیر مسبوقة بخروج المني  ستبراء           ني وقبل االبعد خروج الممن الموضع                                   من غیر الموضع          

                                                                                                       المعتاد         المعتاد                                         
  حكمھا حكم المني                                                                                         

  غیرجامعة  لصفات الثالثة               جامعة لآلة                           خروج طبیعي         بواسطة آلة     خروج طبیعي       بواسطة

 )الفتور_ القذف _ الشھوة (                                                                                                     

                                                                                            الغسلوط وجوباً الجمع بین االح  مجنب            مجنب         مجنب             
        ال یحكم علیھا           المني      والوضوء إذا كان محدثاً باألصغر                      حكمھا حكم.                                                                  

 بأنھا مني                                      .                                                                                                                            

 

  :االستبراء على نوعین :فائدة 

لرطوبة التي وھو ما یكون بعد البول وفائدتھ أنَّ ا، نحوه كما بیناه في أحكام التخلي  ستبراء بالخرطات أواال .١

 .ستبراء ال یحكم علیھا بأنھا بول بل یحكم بطھارتھا تخرج بعد القیام باال

 االستبراء بعد خروج المني بواسطة البول وفائدتھ أن الرطوبة التي تخرج بعد الغسل إذا أشتبھ أنھا مني أو بول ال .٢

بالبول وخرجت ھذه  خروج المني أما لو لم یكن مستبرىء ستبرء بالبول بعدجب علیھ إعادة الغسل إذا كان قد ای

 .الرطوبة المشتبھة وجب علیھ إعادة الغسل 

  

  

  ما یخرج من المرأة
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مل الحیوانات المنویة التي وكذلك من الناحیة العلمیة فھو ال یح(إن السائل الذي یخرج من المرأة ال ینطبق علیھ عرفاً أنھ مني  

ولكن في بعض الحاالت یعطى ھذا السائل حكم .  )یتكون منھا الولد عند التقاء البیضة كما ھو معروف في المني عند الرجل

  .)  أي وجوب غسل الجنابة علیھا ( المني 

  :فالخارج من المرأة على نحوین 

كما ھو حال اإلنزال ( أنھ إنزال ) ینطبق علیھ ( صدق علیھ سائل یخرج منھا في حالة التھیّج الجنسي الشدید بحیث ی .١

إذ تخرج منھا رطوبة كثیرة ال تكون مقتصرة على الفرج فقط بل تتعداه إلى أماكن أخرى ) الذي یحدث عند الرجل 

البلل أي یعطى لھذا ( وفي ھذه الحالة یحكم على المرأة أنھا مجنبة ویجب علیھا غسل الجنابة . كالمالبس وما شابھ 

حتى لو حصلت ھذه الحالة للمرأة من إثارة جنسیة لیس فیھا دخول بل ) الخارج من المرأة في ھذه الصورة حكم المني 

 .من مجرد المداعبة والمشاھدة أو بأي سبب آخر یثیر الشھوة الجنسیة عندھا 

 

وفي ھذه ، ال یصدق علیھ إنزال سائل یخرج من المرأة قلیل ال یتجاوز الفرج في حالة اإلثارة الجنسیة الخفیفة ف .٢

 .الحالة ال تعطى ھذه الرطوبة الخارجة منھا حكم المني فال یجب علیھا غسل الجنابة 

  

  

 .وھو األمر الثاني الذي تتحقق بسبب حصولھ الجنابة :  الجماع - ٢

أو في ) فرجھا ( لمرأة في قبل ا)  وھي رأس ذكر الرجل المختون فھي تنكشف بعد الختان( الجماع یتحقق بدخول الحشفة 

  .دبرھا 

وتحصل الجنابة للطرفین الرجل والمرأة عند تحقق الجماع فیجب علیھما أن یغتسال غسل الجنابة سواء كان 

  .الجماع مصاحب لنزول المني أو ال 

ل الذي ادخ( أما لو جامع الرجل غیر المرأة كأن یكون الط برجل آخر فاألحوط وجوباً أن یجمع كل من الواطيء 

كالنوم وخروج البول والغائط (بین غسل الجنابة والوضوء إذا كانا محدثین باألصغر ) الذي أدخل فیھ ( والموطوء ) ذكره

أما إذا كانا غیر محدثین باألصغر فیكتفیان بغسل الجنابة فقط إذا أرادا فعل ما یشترط فیھ ، ) الریح وما شابھ أو 

  .ابھ الطھارة كالصالة ومس كتابة القران وما ش

  

  

  

  : ٤٠مسألة 

  :یجب غسل الجنابة ألربعة أمور  //الشرح 

، الصالة الواجبة وتشمل الصلوات الیومیة وصالة اآلیات والصلوات المستحبة التي وجبت بنذر أو عھد أو یمین  .١

 وصالة اإلجارة وصلوات الفائتة عن األب التي وجب على االبن األكبر قضائھا وما شابھ من الصلوات الواجبة
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ما عدا الصالة على المیت فأنھا وإن كانت صالة واجبة إال أنھ ال یجب أن تكون عن طھارة فال یجب على 

 .المجنب أن یغتسل غسل الجنابة ألداء صالة المیت 

األجزاء المنسیة من الصالة وكذا صالة االحتیاط وال تشترط الطھارة في سجود السھو وإن كان االحوط استحباباً  .٢

 .ص على طھارة عند أداء سجود السھو أن یكون الشخ

 . ١وإن كان الطواف جزءاً لحجة أو عمرة مندوبة : الطواف الواجب  .٣

تعمد البقاء على الجنابة حتى مطلع ( على تفصیل یأتي أن شاء هللا تعالى في مبحث الصوم في المفطر السابع : الصوم  .٤

 .من موضوع المفطرات ) الفجر 

  

 

  

 

  : ٤١مسألة 

  :أمور ) المجنب ( رم على الجنب یح //الشرح 

ً ویلحق بھ مس أسماء  .١ مس لفظ الجاللة وكذا سائر أسمائھ تعالى وصفاتھ المختصة بھ على االحوط وجوبا

قد تقدم شرح ھذا المطلب في مبحث الوضوء والفرق الوحید ھو أن مس ( . المعصومین علیھم السالم على االحوط األولى 

 ) ء یكون محرماً على نحو االحتیاط الوجوبي أما على المجنب فیكون على نحو الفتوى لفظ الجاللة على غیر المتوضي

  

 )وقد تقدم شرح ھذا المطلب أیضاً في مبحث الوضوء فراجع ( مس كتابة القران  .٢

 

حتى لو كان الدخول إلیھا بقصد أخذ شيء من المسجد ولیس بقصد البقاء فیھا ، نعم ال یحرم :الدخول في المساجد  .٣

فلو كان للمسجد بابان وأراد المجنب أن یدخل من الباب األول ویخرج من ( المجنب الدخول إلى المساجد بقصد االجتیاز  على

 . )الباب الثاني بقصد اجتیاز المسجد لما كان فعلھ ھذا محرماً 

 

و الوقوف أو الة الجلوس أرم على الجنب سواء كان المكث في حفي المسجد مح) أي التوقف واالنتظار ( المكث  .٤

 .غیرھما 

ً وھو في حالة االجتیاز ، وكذلك ال  .٥ ً ، حتى لو وضع المجنب شیئا وضع شيء في المسجد على األحوط وجوبا

لى داخل المسجد و وضع كان المجنب خارج المسجد ومد یده إیجوز للمجنب أن یضع شیئاً في المسجد حتى لو 

داخل المسجد لیضع الشيء في المسجد ، فكل ذلك محرم على فیھ شیئاً أو علق ذلك الشيء بعصا ومد العصا إلى 

 .المجنب 

 

وفیھ قبره المنورة الموجود في المدینة ( � ، ومسجد النبي ) وھو المسجد المحیط بالكعبة المشرفة ( لى المسجد الحرام الدخول إ .٦

 .االجتیاز فإنھ محرم علیھ ذلك حتى لو كان دخول الجنب إلى ھذین المسجدین بقصد ) الشریف 

 

                                                           
١
  .الشرح ھنا خوفاً على اإلطالة  قد مّر بیان ھذه األمور الثالثة في موارد وجوب الوضوء فلیراجع التفصیل ھناك ولم نعید 
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، وھي اآلیات التي یجب على من یقرأھا أو یستمع إلیھا السجود ، واألحوط األولى   ١قراءة إحدى العزائم األربعة .٧

   .سورة حم السجدة ، فصلت ، النجم ، والعلق : أن ال یقرأ أي شيء من السور التي فیھا آیات العزائم وھي 

  

  

   ٤٢مسألة 

تلحق بالمساجد على االحوط وجوباً فكل ما یثبت ) مدافنھم علیھم السالم ( المشاھد المشرفة للمعصومین //   الشرح 

الخ من باقي أحكام المساجد تثبت ...للمسجد من أحكام كحرمة دخول الجنب إلیھ إال اجتیازاً أو حرمة تنجیسھا 

ً ، ولكن ھذه ا  ٢ال تثبت ألروقة) أي أحكام المسجد ( ألحكام لمشاھدھم المشرفة علیھم السالم على االحوط وجوبا

وقفھا على أنھا  أي عندما بنیت أول مرة كان من بناھا قد(  المشاھد المشرفة إال إذا كانت تلك األروقة موقوفة على أنھا مسجد

لمسجد من حرمة فال یعامل معاملة ا(  ، وكذلك ال تثبت أحكام المسجد للصحن المطھر) مسجد كما ثبت ذلك في بعض األروقة 

  . أحوط استحباباً ) بأحكام المسجد ( كان  إلحاق الصحن المطھر بالمسجد وإن ) دخول الجنب إلیھ وباقي أحكام المسجد 

  )كیفیة الغسـل (                                       

   

  :للغسل طریقتان 

رتماسي یحصل بتغطیة الماء للجسم الغسل االَرَمَس الشيء أي غطاه ف مأخوذ من: رتماس اال: رتماسي الغسل اال .١
 :ولھ كیفیتان ، 
 

 : رتماس الدفعي اال  - أ
وھو تغطیة الماء لكل الجسم وستره لجمیع أعضاء الجسم دفعة واحدة وذلك یحصل إذا نوى المكلف الغسل في 

بل ھذه اللحظة فالغسل یحصل بھذه اللحظة أما انغماس أعضاءه في الماء ق، لحظة تغطیة الماء لجسمھ بالكامل 
 .فھي مقدمات للغسل ولیست جزءاً من الغسل ) لحظة تغطیة الماء لجمیع أجزاء جسمھ (

لو تصورنا حوضاً من الماء لھ درجات متعددة فدخل المكلف فیھ بأن وضع قدمھ على الدرجة األولى : مثال ذلك 
ثم وضع قدمھ على الدرجة ) ات الغسل فھذه مقدمة من مقدم( فأنغمس من جسمھ من قدمیھ إلى منتصف الساق مثالً 

وھكذا الدرجة الرابعة والخامسة ) فھذه المقدمة الثانیة من مقدمات الغسل ( الثانیة فانغمس في الماء إلى منتصف الفخذین 
ً في الماء وعندما أصبح جمیع أجزاء بدنھ مغطى  حتى لم یبق من جسمھ إال الرأس وعندھا غمس رأسھ أیضا

في ھذه اللحظة نوى غسل الجنابة فھذا الغسل حصل في ھذه اللحظة فقط ) قدمیھ عن سطح الحوض أیضاً  بأن رفع( بالماء 
وھي االرتماس في اللحظة التي تغطى فیھا الجسم بأكملھ ) أي مرة واحدة(وبھذا یكون الغسل قد حصل دفعة واحدة 

د مقدمات للغسل ولیس جزءاً من الغسل تحت الماء أما ما سبقھ من عملیة الدخول التدریجي في الماء فھي مجرّ 
  . ٣ومقدمة الشيء كما ھو معلوم خارجة عن حقیقة الشيء

ولو كان المكلف تحت الماء مثالً ال بنیة الغسل بل بنیة التسلیة مثالً أو التنظیف وأراد أن یغتسل غسل الجنابة 
ثم ) كالرأس أو الید ( بدنھ خارج الماء  بطریقة الغسل االرتماسي الدفعي فیكفي في ھذه الحالة أن یخرج جزءاً من

                                                           
١١
والعزائم جمع . اآلیة الخامسة عشر من سورة السجدة ، اآلیة السابعة والثالثین من سورة فصلت ، وآخر آیة من سورة النجم والعلق : آیات العزائم ھي  

  .عزیمة وھي الفریضة 
٢
  جمع رواق ، والرواق ھو سقف في مقدم البیت : األروقة  
٣
 ھي ما یتوقف علیھا وجود ذلك الشيء دون أن یكون لھا دخل في حقیقة ذلك الشيء فمثالً الذھاب إلى المكتبة ھو مقدمة لشراء الكتاب فلوال: يء مقدمة الش  

: بائع بأن یقول ذھابي للمكتبة لما حصلت عملیة الشراء ولكن ھذا الذھاب خارج عن حقیقة الشراء ألن حقیقة الشراء ھي اإلیجاب والقبول أي اإلیجاب من ال
 .قبلُت : بعتك الكتاب بألف مثالً والقبول من المشتري بأن یقول 
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یغمسھ في الماء مع باقي أجزاء البدن بنیة غسل الجنابة فیتحقق الغسل االرتماسي الدفعي الذي حقیقتھ ھو تغطیة 
  .الماء لكل أجزاء الجسم ولو للحظة واحدة 

مس جزء بعد جزء دون ترك فاصلة أي غ( وھو تغطیة الماء لكل الجسم بصورة تدریجیة متتابعة : االرتماس التدریجي   - ب

فالمكلف ینوي الغسل ھنا عند غمس أول جزء من أجزاء بدنھ فیكون ) زمنیة بین غمس الجزء السابق وغمس الجزء الالحق 
 .غمس كل عضو من أعضاء البدن ھو جزء من الغسل االرتماسي التدریجي 

وأراد المكلف أن یغتسل بھذا ) في المثال السابق كما ( لو تصورنا حوضاً من الماء لھ درجات متعددة : مثال ذلك 
الحوض غسالً ارتماسیاً تدریجیاً ففي ھذه الحالة فإنھ سوف ینوي الغسل عند غمسھ أول عضو من أعضاء بدنھ 
فعندما یدخل قدمھ في الماء لیضعھا على الدرجة األولى فھو ینوي غسلھا بإدخالھا في الماء وبھذا یتحقق غسل 

فھذه الخطوة ھي جزء من الغسل ألنھ في ھذه الحالة یكون الجزء الذي دخل تحت الماء قد ( مین إلى منتصف الساق الرجل من القد

              ثم ینزل إلى الدرجة الثانیة بنیة غسل تلك المنطقة)  ١غسل أما باقي أجزاء البدن التي لم یغمسھا بعد فھي غیر مغسولة 

فتكون ھذه المنطقة الثانیة ھي الجزء الثاني من الغسل وھكذا في الدرجة ) لفخذین من منتصف الساقین إلى منتصف ا( 
الثالثة والرابعة حتى إذا غمر رأسھ یكون الجزء األخیر من الغسل قد تحقق وبھذا یكون الدخول التدریجي في 

  .الغسل ولیس من مقدمات الغسل كما كان في االرتماس الدفعي  ٢الماء ھو جزء من أجزاء

فلو كان ، ي ھذه النوع من الغسل االرتماسي یشترط أن یكون جمیع أجزاء البدن خارج الماء قبل الغسل وف
رتماسي تدریجي وجب علیھ الخروج كلیاً من ر الغسل ثم بدا لھ أن یغتسل غسل االمكلف في الماء لغرض آخر غی

  أو أنھ یخرج العضو الذي یرید غسلھ. غسل الماء ثم یبدأ بعد ذلك بإدخال أعضاء جسمھ تدریجیاً في الماء بنیة ال

في الماء بقصد غسلھ فیخرج رجلھ من الماء ثم یغطسھا في ) أي یغطسھ ( من الماء ثم یرمسھ ) غسالً ارتماسیاً تدریجیاً ( 
 وھكذا یفعل مع باقي أجزاء بدنھ فإذا، ثم یخرج رجلھ الثانیة ویغطسھا في الماء بقصد الغسل ، الماء بقصد الغسل 
فعندھا یكون الغسل االرتماسي التدریجي قد كمل ) بأن أخرجھا من الماء ثم غطسھا فیھ بنیة الغسل ( تمت كل األجزاء 

  .ویحكم بطھارة المكلف 

 : الغسل الترتیبي  .٢
أي الوجھ وباقي أجزاء (أن یبدأ المكلف بغسل تمام الرأس : كیفیة الغسل الترتیبي على نحو االحتیاط الوجوبي ھي 

  .) الیدین والرجلین  –الجذع واألطراف ( والرقبة ثم یغسل بقیة البدن ) س الرأ

ھل یجب الترتیب بین الطرف األیمن والطرف األیسر من البدن بعد غسل الرأس والرقبة بأن یغسل  -: ١س
  األیمن ثم یغسل األیسر بعد ذلك ؟ 

ً ال یجب الترتیب في غسل طرفي البدن بل یجوز غسلھا بأي  -:الجواب  بأن یغسل مثالً (  كیفیة فیمكنھ أن یغسلھما معا

. أو یغسل األیسر قبل األیمن أو العكس أو یبدأ بغسل رجلیھ ویصعد إلى كتفیھ ) صدره وكتفیھ ثم یدیھ ثم بطنھ ورجلیھ 
  .وھكذا 

من المنكب  ولكن االحوط استحباباً أن یبدأ بعد غسل الرأس والرقبة بالطرف األیمن من البدن فیغسلھ بشكل تام أي
  .األیمن وحتى أصابع قدمھ الیمنى ثم ینتقل لغسل تمام الطرف األیسر 

  : فأن البدن في الغسل ینقسم إلى عضوین ) دام ظلھ ( بحسب فتوى المصنف  -: ٢س

                                                           
١
في الماء ولھذا ال وھنا یتضح الفرق بین االرتماس الدفعي والتدریجي فإنھ عندما أدخل قدمیھ على الدرجة األولى في الغسل الدفعي لم ینوي غسلھا بادخالھا   

أذن الغسل ، سولة بینما في االرتماس التدریجي كل عضو یدخلھ المكلف في الماء فأنھ ینوي بإدخالھ غسلھ فیتحقق الغسل تعتبر األجزاء التي غطاھا الماء مغ
  .التدریجي تحصل نیة الغسل فیھ عند أدخال أول عضو في الماء بینما الغسل الدفعي تحصل النیة فیھ عند تغطیة جمیع األعضاء في الماء 

 
٢
ألن حقیقة الشراء ھو ، القبول  ٢اإلیجاب  ١: المقّوم لماھیة الشيء أي ھو ما یتكون منھ ذلك الشيء فأجزاء عملیة الشراء مثالً ھي  جزء الشيء ھو: الجزء   

لك مقدمات وجلب البائع للسلعة كل ت، أما حضور المشتري للسوق وحصولھ على النقود التي یشتري بھا . قبلُت : ویقول المشتري ..... بعتك : أن یقول البائع 
لحقیقة الجدار أما شراء الطابوق ) المكونة ( أجزاء الجدار ھي الطابوق واألسمنت مثالً فھذه ھي المقّومة : مثال آخر ، لعملیة البیع والشراء ولیست أجزاء لھ 

  . واألسمنت واالتفاق مع البناء فھذه مقدمات لوجود الجدار ولیس ھي حقیقة الجدار وأجزاءه 
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  الرأس والرقبة  -١

  .باقي البدن  -٢

لھ للعضو مما یتصل فھل الواجب على المكلف إذا غسل أحد األعضاء أن یدخل شيء من العضو اآلخر في غس
أي إذا غسل الرأس والرقبة فھل من الواجب علیھ أن یغسل شیئاً من الصدر أو الكتفین ، بالعضو الذي یغسلھ اآلن 

فھل الواجب علیھ أن یغسل ) باقي البدن ( غسل العضو الثاني ثم أّذا أو الظھر مما یتصل بالرقبة أم ال یجب ذلك ؟ 
  أم ال یجب ذلك ؟قسم من الرقبة المتصل بالبدن  

تارة یحصل للمكلف الیقین بأنھ غسل العضو بصورة تامة دون أن یدخل في غسلھ شيء من العضو  -:الجواب 
ً بین أصل الرقبة وباقي البدن وغسل ً وھمیا الرأس والرقبة إلى ھذا الخط الوھمي تماماً  اآلخر كما لو خط خطا

ً من غسل الرأس والرقبة تماماً ال ی جب علیھ حینھا غسل شيء من الصدر أو الكتفین ، وھكذا في فیكون متیقنا
إلى األسفل بشكل تام ودقیق ففي ھذه الحالة  یتیقن أنھ غسل تمام  باقي البدن لو أنھ غسل من ھذا الخط الوھمي

  .ولكن ھذه الحالة نادرة . العضو الثاني فال یجب علیھ غسل شيء من أصل الرقبة المتصل بالبدن 

بأنھ أدى ما علیھ من الغسل الواجب من غسل باقي البدن إال إذا ) الیقین ( مكلف ال یحصل لھ العلم وتارة أخرى ال
ً من الرقبة مع العضو الالحق       وفي ھذه الحالة یكون وجوب غسل شيء من الرقبة ) باقي البدن ( أدخل شیئا

إال  –غسل تمام باقي البدن  –ال یحصل لھ العلم بأداء الواجب أي إنھ (  مع غسل باقي البدن من باب المقدمة العلمیة) أصل الرقبة (

وحیث أنھ یجب على المكلف أن یتیقن من امتثال ما علیھ من واجب بناءاً على ) إذا أدخل شيء من الرقبة في غسلھ 
ان یتضح وجوب ، ومن ھذا البی ١لذا یجب علیھ غسل شيء من الرقبة) أالشتغال الیقین یستدعي الفراغ الیقیني (  قاعدة 

لیتیقن أنھ قد غسل تمام ) الرأس والرقبة ( غسل شيء من الصدر ونحوه مما یتصل بالرقبة عند غسل العضو األول 
  .العضو األول 

  

  

              

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
 .في مبحث الوضوء فلیراجع ھناك ) قاعدة أالشتغال ( و ) المقدمة العلمیة ( ا بیان القاعدتین لقد سبق من 
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  )تجھیز المیت  (   

  

جھزت : ول إعداد مقدمات الشيء والَجھاز بفتح الجیم وكسرھا نفس تلك المقدمات ، تق: التجھیز في اللغة 

  .المسافر إذا ھیأت لھ جھاز سفره 

وقبل الكالم في ھذه األمور . تغسیلھ وتحنیطھ وتكفینھ والصالة علیھ ودفنھ : والمقصود من تجھیز المیت ھو 

  :ضارإلى ما یفعل حال االحت) دام ظلھ ( الخمسة یتطرق المصنف 

  

                                                                                                              ٩٠مسألة  

                                     .١ن حَضَرتھ الوفاة مَ : جاَءه الموت ، الُمحتََضر بفتح الضاد : حَضَره الموت   //الشرح 

 ً ه الصغیر ، وولد المسلم من الزنا كولد( ثنا عشري ــ ومن بحكمھ توجیھ المؤمن ــ وھو الشیعي اإل االحوط وجوبا

في حال االحتضار ــ وھو حال ) ، ومجنون المسلمین ــ فحكمھ حكم ما قبل جنونھ ــ ، واللقیط في بلد اإلسالم 

وتمد رجاله نحو القبلة بحیث لو جلس لكان ) ظھره على ( حضور الوفاة لھ ــ إلى القبلة ، بأن یوضع على قفاه 

لى القبلة بھذه الطریقة إن أمكنھ ذلك ، وإن لم تحباباً للمحتََضر أن یوجھ نفسھ إاالحوط اس وجھھ باتجاه القبلة ، و

وھو أولى ( یتمكن من ذلك وجھھ غیره إلى القبلة ، وال یشترط في توجیھ المحتََضر إلى القبلة إذن ولي المحتََضر 

وكان المحتََضر بالغاً ، أما إذا كان  إذا علم الشخص أن المحتضر یقبل بتوجیھھ إلى القبلة) الناس بمیراثھ 

ھ ( المحتََضر غیر بالغ ، أو كان بالغاً ولكن لم یعلم الشخص  بقبول المحتََضر بتوجیھھ إلى القبلة فاألحوط ) الموِجّ

وال فرق في المحتََضر ــ  في ھذه األحكام  ــ بین الرجل . وجوباً أخذ إذن ولي المحتََضر قبل توجیھھ إلى القبلة 

  لمرأة والكبیر والصغیر وا

إذا كان موتھ مؤكداً ، أما إذا أشتبھ ) تغسیلھ وتكفینھ والصالة علیھ ودفنھ ( ویستحب اإلسراع في تجھیز المیت   

ففي ھذه الحالة یجب ) موت  تكما لو ُشَك بأن الحالة التي ھو فیھا إغماء ولیس( أمر موتھ ولم یتأكد من ذلك 

  .نھ میت التأخیر حینئٍذ حتى یتأكد أ

  

  

  

  

  

                                                           
١
  :ذكر العلماء في المقام أموراً  
ق داء حقوفیما یجب على اإلنسان إذا أحس من نفسھ قرب الموت وظھرت لھ إماراتھ من مرض أو جھة أخرى ، فیتأكد حینئذ في حقھ التوبة ، ویجب علیھ أ -١

اتھ وصیامھ وحجھ إذا كان الناس الواجبة ، ورد الودائع التي عنده أو الوصیة بالرد مع عدم إمكانھ ، والوصیة بواجباتھ التي ال تقبل النیابة حال الحیاة ، كصلو
  . ھم لھ مال ، وإعالم الولي بما علیھ من الصالة والصیام الفائتة لعذر ، ونصبھ القیم ألطفالھ إذا عد تركھ تضییعاً ل

  )     ٥٢٠مصطلحات الفقھ  ص.  ( في وظیفة غیره بالنسبة إلیھ حال مرضھ فیستحب لھم عیادتھ استحباباً مؤكداً إلى غیر ذلك  -٢
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  ٩١مسألة 

یجب على ولي المیت أن یقوم بعملیة تغسیل المیت وباقي وجبات تجھیز المیت من تحنیط وتكفین و  //الشرح 

صالة على المیت ودفنھ فال یجوز لغیر ولي المیت مزاحمة الولي في ذلك ، فعلى الولي القیام بتجھیز المیت إما 

ً بأن یكون (أو تسبیباً ) الواجبات بأن یقوم الولي بنفسھ بھذه ( مباشرة  ً للقیام بتجھیز  الولي سببا لتجھیز المیت كأن یوكل شخصا

ھذا الشخص لم یكلفھ الولي بتجھیز المیت بل ھو بادر بنفسھ (ولكن لو قام شخص آخر غیر الولي بتجھیز المیت ) المیت

فإن كان ما قام بھ )   یز وتارة لم یستأذن الولي فھنا صورلتجھیز المیت ، وھو تارة یكون قد استأذن الولي قبل المباشرة بالتجھ

وقد أذن الولي لھ فقد سقط وجوب التغسیل )  ١أي ما قام بھ واجب تعبدي( الشخص تغسیالً أو صالة على المیت 

فقد سقط ) أي ما قام بھ واجب توصلي ( والصالة عن الولي ، وإن كان ما قام بھ الشخص ھو دفناً أو تحنیطاً أو تكفیناً 

وجوب التحنیط والتكفین والدفن عن الولي مطلقاً ــ سواء استأذن الشخص الولي للقیام بھذه األعمال أو لم یستأذنھ 

ــ  ، أما إذا لم یكن ھناك ولي للمیت أو كان ھناك ولي ولكن امتنع عن تجھیز المیت ال بنفسھ مباشرة وال 

المیت ففي ھذه الحالة یسقط اعتبار استئذانھ في تجھیز المیت بالتسبیب كأن یجعل شخصاً وكیالً عنھ في تجھیز 

أي یجوز ألي شخص أن یجھز المیت دون الرجوع إلیھ وأخذ اإلذن منھ فیكون وجوب تجھیز المیت واجباً 

  .بالوجوب الكفائي على باقي المسلمین 

ومجانینھم فال یجب تغسیل ویختص وجوب تغسیل المیت بالمیت المسلم ومن ھو بحكم المسلم كأطفال المسلمین 

.                                                               المیت الكافر ومن ھو بحكم الكافر كأطفال الكفار ومجانینھم 

  :ویستثنى من المسلمین صنفان ال یجب تغسیلھم ھما 

١ –  ً كمن قتل مسلماً متعمداً ٣أو قتل قصاصاً   )أي المتزوج(كالزاني المحصن  ٢من أقیم علیھ الحد بأن یقتل رجما

) المجتھد الجامع لشرائط التقلید(وكان إقامة الحد بأمر األمام المعصوم علیھ السالم أو نائبھ الخاص أو نائبھ العام 

ً أن یكون غسلھم كغسل المیت  أي یغتسلون ثالثة ( ، فإن ھؤالء یغتسلون قبل إقامة الحد علیھم و األحوط وجوبا

ن ثم یحنطون ویكفنون كتكفین المیت ثم یقتلو) المخلوط بالسدر وبالماء المخلوط بالكافور وبالماء الخالص بالماء  أغسال

  .لى إعادة الغسل أو التحنیط أو التكفین فیصلى علیھم ویدفنون بال حاجة إ

٤من قتل في الجھاد – ٢
في الدفاع عن اإلسالم  ، أو من یقتل ٥أو نائبھ الخاص  علیھ السالم مع األمام المعصوم 

المسلمون أما ) یصل إلیھ ( أن ال تكون فیھ بقیة حیاة حین یدركھ  ــ ال یجب تغسیلھ ، ویشترط في الشھید ــ الذي٦

  ثم توفي بعد ذلك فإن ھذا الشھید یجب تغسیلھ ) أي ال یزال على قید الحیاة (  ٧بھ رمقكان  لو وصل إلیھ المسلمون و

  

  

                                                           
١
  . بیان المقصود من الواجب التعبدي والواجب التوصلي ، فیراجع ھناك )  ٦٩في بدایة مبحث أحكام العبادات ص( تقدم سابقاً  
٢
  .ل  بواسطة الرمي بالحجارة حتى الموت وھو القت: الرجم  
٣
 . ھو استیفاء أثر الجنایة من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح : ھو العقاب والجزاء ، واصطالحاً : القصاص  
٤
  . ھجوم علیھم في قعر دارھم ھو دفع العدو وفتح بالد الكفر بقوة السالح ، فالمقصود من الجھاد ھنا ھو الجھاد االبتدائي أي بدأ الكفار بالقتال وال: الجھاد  
٥
 . أي الشخص الذي یعینھ األمام بنفسھ نائباً عنھ كالسفراء األربعة بالنسبة لإلمام الحجة عجل هللا فرجھ الشریف : نائب اإلمام الخاص  
٦

ضھم عندما یھاجمھم األعداء للقضاء علیھم ، وھو دفاع المسلمین عن اإلسالم وعن وجودھم وبالدھم وعر: أي الجھاد الدفاعي  :من یقتل دفاعاً عن اإلسالم  
دفع الھجمة ، ویحصل وال یتقید ھذا الدفاع بحضور اإلمام العدل وإذنھ أو إذن نائبھ الخاص أو العام ، بل ھو واجب كفائي أو عیني على جمیع المسلمین حتى تن

 )  ٢٤٥لفقھ ص مصطلحات ا............( األمن الدیني والدنیوي في بالد المسلمین ومجتمعھم 
٧

 ٢مجمع البحرین ج.......(أي یمسك بھ قوتھ ویحفظھا)یأكل المضطر من المیتة ما یسد بھ الرمق: ( ھو بقیة الروح وقد یطلق على القوة ومنھ : الرمق  
  ) ٢٢٥ص
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  ٩١مخطط المسألة 

  یھ                      فإن ول صإذا مات شخ                                                                       

                                                                                                                                                                   

  موجود                                                                                           غیر موجود.                              

  أو ال یمكن الوصول الیھ                                                          غیر ممتنع                                  ممتنع عن تجھیز المیت         

                                                                                                                                     .              یجب تجھیز المیت على                                                                     یسقط اعتبار إذنھ ویجب التجھیز                                                    
  على باقي المسلمین وجوباً كفائیاً                                                                                                                         على باقي المكلفین بالوجوب الكفائي

  بتجھیز المیت) غیر الولي(قام الولي بتجھیز المیت                                     إذا قام شخص           

          ال یجوز لغیره مزاحمتھ                

  بغیر إذن الولي                                                     بإذن الولي                                                             

  یسقط وجوب التجھیز عن الولي                                 الشيء الذي أتى بھ الشخص                                           

  تحنیط أو تكفین أو دفن                                        صالة أو غسل                            

  ال یسقط وجوب الصالة أو الغسل عن الولي                یسقط وجوب الدفن أو التحنیط أو التكفین عن الولي                 

  

  

  ٩٢مسألة 

أو ببعض ھذه ) فین وصالة ودفن من غسل وتحنیط وتك(لشخص معین بتجھیزه  ١تارة المیت یوصي     //الشرح 

ــ أي مقدم على فذلك الشخص الذي أوصى لھ المیت بتجھیزه أولى من غیره ) كأن یوصي لفالن بتغسیلھ مثالً (  األشیاء

  .فال یجوز لغیره أن یزاحمھ على تجھیز المیت سواء كان ذلك الغیر ولیاً المیت أو غیره غیره ــ  

بتجھیزه ففي ھذه الحالة إذا كان المیت ھو الزوجة فالزوج أولى بھا من وتارة أخرى المیت لم یوصي لشخص 

  .غیره سواء كان ذلك الغیر أباھا أو ابنھا أو غیرھما ، أما الزوجة فلیست أولى بالمیت من باقي أقربائھ

ولى بمیراث أما إذا كان المیت غیر الزوجة ، أو كان المیت ھو الزوجة ولم یكن الزوج حیاً فاألولى بالمیت ھو األ

ولى بأحكام التجھیز من غیره فال یجوز لغیره مزاحمتھ األ فیكون ھو المیت من أقربائھ بحسب طبقات اإلرث

  . ویجب استئذانھ إذا أراد غیره تجھیز المیت 

  :وطبقات اإلرث ثالثة فإذا وجد الوارث من الطبقة السابقة فإنھ یكون أولى بالمیت ممن ھو في الطبقة الالحقة 

 )أي األحفاد واألسباط ( األبوان واألوالد وإن نزلوا : بقة األولى الط -١

 .األجداد والجدات واألخوة واألخوات وأوالد األخوة واألخوات عند فقد األخوة واألخوات: الطبقة الثانیة -٢

  . األعمام والعمات واألخوال والخاالت وأبناؤھم عند فقدھم : الطبقة الثالثة  – ٣

                                                           
١
  .یشمل الحالتین معاً  ٩٢ تارة المیت یوصي لشخص بالمباشرة بتجھیزه بنفسھ وتارة یوصي لھ باألشراف على تجھیزه والحكم في المسألة 
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بقة مقدمین على اإلناث فإذا كان عند المیت أم وأب فاألب مقدم على األم أي یكون األب ھو والذكور في كل ط

أولى بالمیت من األم وھكذا لو كان عند المیت ولد وبنت ، أو كان عنده أخ وأخت ، فالولد واألخ مقدم على البنت 

  .واألخت

  :م في طبقة واحدة في حاالت وقد ذھب بعض العلماء لتفضیل بعض األفراد على البعض اآلخر ممن ھ

  بن قالوا بتقدیم األب على اال...... .....إذا كان للمیت أب وأبن  – ١

  .قالوا بتقدیم الجد ............إذا كان للمیت جد وأخ  – ٢

  . قالوا بتقدیم األخ من األبوین.......من أمھ فقط أو من أبیھ فقط  إذا كان للمیت أخ من أمھ وأبیھ ، وأخ آخر – ٣

  .قالوا بتقدیم األخ من األب ........................إذا كان للمیت أخ من أبیھ ، وأخ من أمھ  – ٤

  .       قالوا بتقدیم العم .................إذا كان للمیت عم وخال  – ٥

بن األب و اال لم یرتضي ذلك بل أحتاط احتیاطاً وجوبیاً بلزوم االستئذان منھما أي من) ام ظلھ د( لكن المصنف 

  .معاً وھكذا في باقي الحاالت األربعة األخرى ، فال ینفرد أحدھما بالوالیة على المیت والتصرف في تجھیزه 

في ورثة المیت فلیس لھ والیة على المیت حتى لو كان أولى من غیره بمیراث المیت  ١ثم إنھ إذا كان ھناك قاصر

راشد فرغم أن االبن ھنا أولى من األخ بالمیراث إال أن األخ أولى كما لو لم یكن عند المیت غیر أبن صغیر وأخ 

  . بتجھیز المیت فلیس لالبن الصغیر والیة على تجھیز المیت

وكذلك ال توجد والیة للغائب الذي ال یتیسر إعالمھ بنبأ الوفاة وتصدیھ للتجھیز سواء بالمباشرة بنفسھ أو بالتسبیب 

  . بأن یوكل شخصاً عنھ بتجھیز المیت

أما إذا لم یكن للمیت وارث غیر اإلمام علیھ السالم كمن لم یكن لدیھ وارث من الطبقات الثالثة من المیراث ولم 

) وھو المرجع األعلم ( ذان من الحاكم الشرعي تئستحباباً االسفاألحوط ا. سبب كالزوجة أو الزوج یكن لھ وارث بال

  .        ن من عدول المؤمنین الموجودین عند المیت وإن لم یتمكن من استئذان الحاكم الشرعي فیستأذ

  

  ٩٣مسألة 

  .وھو ما یسقط من بطن أمھ قبل تمامھ ، ذكراً كان أو أنثى : السقط  //الشرح 

 –إذا أتم السقط أربعة أشھر وجب تغسیلھ وتحنیطھ وتكفینھ وال تجب الصالة علیھ بل وال تستحب الصالة علیھ 

  .فیدفن دون أن یصلى علیھ  -علیھ شرعاً أي لم یثبت استحباب الصالة 

فعلى  –لھ بدن ورأس ورجالن ویدان : أي جسمھ كامل  –أما إذا لم یتم أربعة أشھر فإن كان السقط مكتمل الخلقة 

  .االحوط لزوماً یغسل ویحنط ویكفن وال یصلى علیھ ویدفن

                                                           
١
  .ھو غیر الراشد ، العاجز عن تحصیل رزقھ أو حمایة نفسھ وتدبیر شؤونھ كالصغیر غیر البالغ والمجنون : القاصر  
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سیلھ وال تحنیطھ وال تكفینھ بل االحوط أما إذا لم یكمل السقط أربعة أشھر ولم یكن مكتمل الخلقة فال یجب تغ

  .        وجوباً أن یلف بخرقة ویدفن 

  

   ٩٤مسألة 

ورة المیت یحرم النظر إلى ع:  )أي من حیث استحقاق الثواب والعقاب( من حیث الحكم التكلیفي  //الشرح 

المیت أو مس عورتھ  لى عورة الحي ومسھا فال یجوز للمغسل وغیره النظر إلى عورةومسھا كما یحرم النظر إ

  .فیتجنب ذلك ولو بتغطیة العورة بخرقة أو نحوھا عند التغسیل 

فالمغسل لو نظر أو مس عورة المیت فإنھ  : )أي من حیث صحة العمل أو بطالنھ( أما من حیث الحكم الوضعي

فال یحتاج الى إعادة إال أن الغسل ال یبطل بذلك النظر أو المس ، ) أي یستحق العقاب(وإن كان قد ارتكب محرماً 

  . الغسل 

  

  ٩٥مسألة 

فإنھ یشترط إزالة ھذه ) كالدم أو البول أو الغائط ونحوھا (لو كان بدن المیت متنجَّس بنجاسة خبثیة    //الشرح 

  :النجاسة عن بدن المیت ویمكن أن یكون ذلك بإحدى صورتین 

  .التغسیل إزالة عین النجاسة عن جمیع بدن المیت قبل الشروع بعملیة  – ١

إزالة عین النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسلھ ، فلو كان ھناك دم مثالً على رأس المیت ویده الیمنى  -٢

  .فیزال الدم عن رأس المیت ثم یغسَّل الرأس وبعدھا یزال الدم من یده الیمنى ویغسَّل الشق األیمن من بدن المیت

ضاره فیوضع مستلقیاً على ظھره ورجاله باتجاه القبلة بحیث ویستحب وضع المیت عند تغسیلھ كوضعھ عند احت

  .     لو أجلسناه لكان وجھھ باتجاه القبلة 

  

  

  )شرائط المغسل (                                                  

  

  :یشترط في الشخص الذي یقوم بتغسیل المیت أمور 

  .جنون أن یكون عاقالً ، فال یجوز أن یغسل المیت م – ١
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ً ، فال یجوز لغیر المسلم أن یغسل المیت المسلم في حالة وجود شخص مسلم قادر على  – ٢ أن یكون مسلما

ً .تغسیل المیت  ً أن یكون المغسل مؤمنا ً ( واألحوط وجوبا ً اثنا عشریا ً أن ) شیعیا ، فال یجوز على األحوط وجوبا

  .ھ یغسل المخالف المیت مع وجود شخص مؤمن قادر على تغسیل

ال یشترط في المغسل أن یكون بالغاً ، فلو غسل المیت صبي ممیز فھذا الغسل یكفي إذا أتى بالغسل على الطریقة 

  .الصحیحة المعتبرة شرعاً 

ل مماثالً للمیت من حیث الذكورة و األنوثة ، فالذكر یغسل الذكر واألنثى تغسل األنثى  – ٣ . أن یكون المغّسِ

ل الذكر( ارد ویستثنى من ھذا الشرط مو ل األنثى ویجوز لألنثى أن تغّسِ ھي )   أي في ھذه الموارد التي سنذكرھا یجوز للذكر أن یغّسِ

:  

، فال ) أي حتى إذا وجدت امرأة قادرة على تغسیلھا( الزوج والزوجة ، فیجوز للزوج أن یغسل زوجتھ اختیاراً  :أوالً 

وجود مغسل آخر ، وكذلك یجوز للزوجة أن تغسل  یختص الحكم بجواز التغسیل في حالة االضطرار وعدم

، ویجوز لكل من الزوج والزوجة أن یغسل ) أي یجوز لھا تغسیلھ حتى إذا وجد رجل قادر على تغسیلھ ( زوجھا اختیاراً 

ً ) بأن یدخل یده تحت ثیاب المیت ویغسل المیت دون أن یجرده من الثیاب ( كل منھا اآلخر من وراء الثیاب   ویجوز أیضا

  ).    أي یكون المیت بدون ثیاب أثناء التغسیل ( أن یغسلھ مجرداً 

  .الطفل غیر الممیز ــ واالحوط استحباباً ــ أن ال یزید عمر الطفل على ثالث سنین  :ثانیاً 

 أي كل من یحرم علیھ نكاح المیت عند حیاتھ حرمة مؤبدة ــ دائمیة ـــ سواء كان سبب الحرمة( الَمحَرم  :ثالثاً 

  :ھو 

وھكذا ، وكذا ... أو خالتھ أو عمتھ ) فھي محرمة علیھ بالنسب ( كما لو أراد الشخص أن یغسل أمھ : النسب  - ١

  . العكس أي لو أرادت أالم تغسیل ولدھا 

الضوابط المذكورة في  المرأة التي أرضعتھ وھو صغیر بحسب( كما لو اراد الشخص تغسیل أمھ بالرضاعة :  الرضاع - ٢

وھكذا ، أو العكس أي لو أرادت أمھ .....أو خالتھ بالرضاعة ــ أخت المرأة التي أرضعتھ ــ )  ضاع باب الر

  .بالرضاعة تغسیلھ

كما لو أراد الرجل تغسیل أم : ) وھي عالقة نسب تحدث بسبب الزوجیة ، أي بین أقارب الزوجین (  المصاھرة – ٣

  .أن یغسل زوجة ولده ، أو العكس  ــ أو أرادفإنھا محرمة علیھ بالمصاھرة زوجتھ ــ 

فال یجوز ) النسب ، الرضاع ، المصاھرة ( أما من تحصل بینھم حرمة الزواج المؤبدة لغیر األسباب السابقة 

للرجل أن یغسل المرأة التي حرمت ألسباب أخرى وكذلك ال یجوز للمرأة أن تغسل الرجل ، وھذه األسباب التي 

  :ل والمرأة ورغم ذلك ال یجوز ألحدھما تغسیل اآلخر ھي تولد الحرمة المؤبدة بین الرج

كما لو زنا الرجل بامرأة متزوجة فإنھا تحرم علیھ مؤبداً حتى لو فارقت زوجھا ، فھذه المرأة رغم أنھا : الزنا  -١

  .محرمة علیھ ولكنھ ال یجوز لھ تغسیلھا ، وكذلك ال یجوز لھا تغسیلھ 

فمن الط بغالٍم فقد حرمت علیھ أم الغالم وأختھ وبنتھ حرمة مؤبدة ، ولكن ال یجوز لھ تغسیل واحدة : اللواط  -٢

  .منھن وال یجوز لھن تغسیلھ 



118 
 

وھو التالعن بین الزوجین في حالة اتھامھ لزوجتھ بالزنا مع إدعائھ المشاھدة وعدم وجود الشھود على ذلك ، وكیفیة ( اللعان  -٣

أن لعنة هللا عليَّ إن كنت من : أشھد با� أني لمن الصادقین فیما قلتھ عن ھذه المرأة ، ثم یقول : أن یقول الزوج أربع مرات : اللعان 

على فبعد ) أن غضب هللا عليَّ إن كان من الصادقین : أشھد با� أنھ من الكاذبین ، ثم تقول : الكاذبین ، وتقول المرأة  أربع مرات 

  .عن بینھما تحرم المرأة علیھ حرمة مؤبدة ولكن ال یجوز لھ أن یغسلھا ، وال یجوز لھا أن تغسلھ أن یقع التال

الرجل ( واألحوط األولى ــ احتیاط استحبابي ــ أن یكون تغسیل الَمحَرم لَمحَرمھ من وراء الثیاب عند فقد المماثل 

) أي لم تكن ھناك امرأة قادرة على تغسیلھا ( ولم یكن ھناك مماثل  فلو ماتت األم مثالً ) مماثل للرجل ، والمرأة مماثلة للمرأة 

أن یغسلھا من وراء الثیاب أي یمد یده تحت ثیابھا ویغسلھا من دون أن ینزعھا ) َمحَرم لھا ( فحینئذ یجوز لولدھا 

  .عنھا 

ً ، بل یقوم المماثل أما مع وجود المماثل للمیت فال یجوز لَمحَرمھ غیر المماثل أن یغسلھ على األحوط وجوب ا

  .بتغسیل المیت 

  

  ٩٦مسألة 

كما ( قام بتغسیل مسلم مخالف آخر من نفس مذھبھ ) لیس شیعیاً إثنا عشریاً أي ( لو كان ھناك مسلم مخالف  //الشرح 

فإن كان  فإذا كان ھناك شیعي إثنا عشري موجود) لو كان المیت على المذھب الحنفي وكان المغسل على المذھب الحنفي أیضاً 

وجب على الشیعي ) كما لو كان المیت ھو األب وكان مخالفاً وكان االبن شیعي اثنا عشري ( الشیعي اإلثنا عشري ولیاً للمیت 

حینئٍذ تغسیل المیت المخالف ، فیغسلھ على طریقة الشیعة اإلثنا عشریة ، أما إذا لم  )ولي المیت( اإلثنا عشري

  .لو غسلھ مخالف آخرلمیت فال یجب علیھ إعادة تغسیل المیت المخالف یكن الشیعي اإلثنا عشري ولیاً ل

یجب علیھ أن یغسلھ على طریقة الشیعة  )ولم یكن المغسل ولیاً للمیت( ولو أن شیعیاً تصدى لتغسیل مسلم مخالف

من المخالفین لو غسل المیت  أي یخاف على نفسھ أو عرضھ أو مالھ المعتد بھ( ١اإلثنا عشریة إال إذا كان المورد من موارد التقیة

           .   فال یجب علیھ تغسیلھ على طریقة اإلثنا عشریة حینئٍذ ) على طریقة الشیعة اإلثنا عشریة

   

  ٩٧مسألة 

إثنا عشري مماثل للمیت كما لو كان المیت امرأة ولم یكن في الحاضرین شیعي إذا لم یوجد مسلم  //الشرح 

ا عشریة ، ولم یكن ھناك َمحَرم من الرجال موجود كولدھا أو أخیھا مثالً ، ولكن إثنشیعیة امرأة قادرة مسلمة 

جاز لھذه المخالفة تغسیل المرأة اإلثنا عشریة ) إثنا عشریة  شیعیة لیست( كانت ھناك امرأة مسلمة مخالفة 

ففي ھذه ) یھودیة أو نصرانیة ( المتوفاة ، أما إذا لم یكن ھناك امرأة مخالفة أیضاً وكانت ھناك امرأة كافرة كتابیة 

ل المرأة اإلثنا عشریة تالحالة یجوز للكتابیة أن تغسل المتوفاة اإلثنا عشریة ، فتؤمر الكتابیة بأن  غتسل أوالً ثم تغّسِ

.  

أما إذا لم یوجد المماثل ولم یكن ھناك محرم مع المیت من غیر المماثلین ففي ھذه الحالة ال یجوز لغیر المماثل 

   .حارم المیت أن یغسل المیت ، بل یسقط الغسل ویدفن المیت بال غسلمن غیر م

                                                           
١
  .  من اتقاء الضرر ، التحفظ عن ضرر الغیر بإظھار موافقة فعلھ وقولھ العتقاد المخالفین للحق : التقیة  
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  ٩٧مخطط المسألة 

  إذا مات اإلثنا عشري                                               

  ال                        إما أن یكون ھناك مماثل للمیت                                        

  لدیھ محرم                            ال                                                                                   

  یسقط وجوب الغسل ویدفن بال غسل)                 ٢(                          الالمماثل إثنا عشري                                    

  مسلم مخالف                               ال)                 ١(          

  كافر كتابي                   كافر غیر كتابي  )           ٣(                             

  یسقط الغسل ویدفن بال غسل)               ٤(                                                 

  

ثل اإلثنا عشري مقدم على المحرم ، والمحرم مقدم على المماثل المسلم المخالف ، والمماثل المخالف مقدم فالمما

  .على الكافر الكتابي ، وإذا لم یوجد أحد ھؤالء سقط وجوب الغسل ودفن المیت بال تغسیل 

  

  

  )كیفیة تغسیل المیت (                                          

  

فیجب تغسیل المیت ثالثة أغسال : لف غسل المیت عن سائر األغسال من حیث الكم والكیف ، أما الكم یخت        

ــ كل غسل منھا مثل غسل الجنابة الذي تقدم بیان كیفیتھ ، أما من أي ال یجوز تقدیم بعضھا على البعض اآلخر مرتبة ــ 

  :حیث الكیفیة فیجب تغسیل المیت على الترتیب التالي 

  .خلط الماء بورق السدر السدر ھو شجرة النبق ، والمراد بھ ھنا ھو سَّل المیت بالماء المخلوط بالسدر ، ویغ – ١

یغسل المیت مرة ثانیة بالماء المخلوط بالكافور ، والكافور ھو نوع من الشجر یستخرج منھ مادة بیضاء  – ٢

لكافور ھنا ھي ھذه المادة البیضاء العطریة طیبة الرائحة تستعمل في حنوط المیت كما سیأتي ، والمقصود من ا

  .حیث یضاف شيء منھا للماء ویغسل بھ المیت الغسل الثاني 

  .یغسَّل المیت مرة ثالثة بالماء القراح وھو الماء الخالص غیر المخلوط بشيء – ٣
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أي شقھ (  ١ھ األیمنوالبد في غسل المیت أن یكون الغسل ترتیبیاً بأن یغسل رأس المیت ورقبتھ أوالً ثم یغسل طرف

ثم یغسل طرفھ األیسر أي ) األیمن ویشمل كل ماھو موجود من جسده في الجانب األیمن من یده وكتفھ وصدره وظھره وبطنھ ورجلھ 

  .شقھ األیسر 

إذا كان المكلف متمكنناً من تغسیل المیت غسالً ترتیبیاً فال یجوز لھ االكتفاء بتغسیلھ غسالً ارتماسیاً على األحوط 

  .٢وجوباً 

فال یجوز جعل الكافور في ماء غسلھ الثاني بل یكون ) سواء كان إحراماً لحجٍ أو عمرة ( إذا مات الشخص وھو محرم 

ً للحج وقد مات بعد انتھائھ من أداء المناسك التي  غسلھ الثاني بالماء القراح كالغسل الثالث ، إال إذا كان محرما

فیجعل الكافور في ماء غسلھ ) أي بعد إن یتم طواف الحج وصالتھ وسعیھ( یحل لھ استعمال الطیب بعد أدائھا 

  .الثاني 

  

           ٩٨مسألة 

بكمیة الغسل األول أو الثاني أن یكونا یشترط في كمیة السدر والكافور التي تضاف إلى ماء الغسل في  //الشرح 

تكون قلیلة جداً بحیث ال یصدق ــ ینطبق ــ  كافیة بحیث  یقال عنھ بأنھ مخلوط بالسدر أو مخلوط بالكافور ، فال

على الماء أنھ مخلوط بالسدر أو مخلوط بالكافور ، وكذلك ال تكون كمیتھما كثیرةً بحیث یصدق على الماء أنھ ماء 

ً مضاف ولیس مطلق ألن شرط صحة الغسل أن یكون بالماء المطلق ولیس بالماء ) أي ماء سدر ، ماء كافور (  ا

  . المضاف 

  

  ٩٩لة مسأ

إذا لم یتمكن المكلف من الحصول على  السدر أو الكافور أو كالھما عند تغسیل المیت فاألحوط // الشرح 

ل المیت حینئٍذ بالماء القراح بدالً عن الغسل بما ھو المفقود منھما قاصداً بھذا الغسل أنھ بدل الغسل  وجوباً أن یغّسِ

الترتیب بالنیة ، ویضاف إلى ذلك الغسل تیمم واحد ، وبیان  عاةھ التي تخلط مع الماء ویجب مراالذي فقدت مادت

  :ذلك أن نقول 

بنیة أن ھذا الغسل ھو )  الخالي من أي مادة أخرى غیر الماء( یغسل المیت بالماء القراح :  في حالة فقدان السدر – ١

ثم یغسل بالماء ، ) غسال الثالثة أول األبالماء المخلوط بالسدر ھو ألن ترتیب الغسل (بدل الغسل بالماء المخلوط بالسدر 

  .المخلوط بالكافور ، ثم یغسل بالماء القراح ، ثم ییمم المیت مرة واحدة

یغسَّل المیت بالماء المخلوط بالسدر ، ثم یغسَّل بالماء القراح بنیة أن ھذا الغسل :  في حالة فقدان الكافور – ٢

، ثم یغسَّل بالماء )  ن ترتیب الغسل بالماء المخلوط بالكافور ھو الغسل الثانيأل( بدالً عن الغسل بالماء المخلوط بالكافور 

  . القراح ، ثم ییمم المیت مرة واحدة 

                                                           
١

نابة وغسل المیت حیث لم یفتي المصنف في غسل الجنابة بوجوب الترتیب بین الطرف األیمن والطرف األیسر بل ذكره على ھذا فرق آخر بین غسل الج 
  .نحو االحتیاط االستحبابي بینما الترتیب في غسل المیت بین الطرفین ھنا فتوى 

٢
یر بین الغسل الترتیبي و االرتماسي ویكفیھ الغسل االرتماسي لو وھذا فرق آخر بین غسل الجنابة وغسل المیت ، حیث أن المكلف في غسل الجنابة مخ 

  .اختاره ، بینما في غسل المیت ال یجوز لھ اختیار الغسل االرتماسي إذا كان قادراً على الغسل الترتیبي 
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٣ –  ً یغسَّل المیت بالماء القراح بنیة أن ھذا الغسل بدالً عن الغسل بالماء :  في حالة فقدان السدر والكافور معا

، ثم یغسَّل بالماء القراح بنیة أن ھذا الغسل بدالً عن الغسل بالماء ) األول ألن ترتیبھ ھو الغسل ( المخلوط بالسدر 

  .، ثم یغسَّل بالماء القراح ، ثم ییمم المیت مرة واحدة ) ألن ترتیبھ ھو الغسل الثاني ( المخلوط بالكافور 

ً أن یغسل أما إذا لم یوجد الماء القراح وكان عنده ماء مخلوط بالسدر أو ماء مخلوط بالكافور فا ألحوط وجوبا

بدالً عن تغسیلھ بالماء القراح ویضم إلى ھذا ) أي من الماء المخلوط بالسدر أو الماء المخلوط بالكافور ( بالموجود منھما 

الغسل تیمم واحد ، أما إذا لم یوجد ماء قراح وكذلك لم یوجد ماء مخلوط بالسدر أو بالكافور فھنا یكتفى بالتیمم 

  .بالماء القراح بدالً عن الغسل 

  :وھنا یمكن أن نطرح صوراً لتتضح حالة فقدان الماء القراح مع توفر أحد الخلیطین أو عدم توفرھما 

إذا غسَّل المیت بالماء المخلوط بالسدر والماء المخلوط بالكافور ولم یتوفر عنده الماء القراح ولكن كان عنده  – ١

لماء میت الغسل الثالث بالماء المخلوط بالسدر بنیة أنھ بدل الغسل باماء مخلوط بالسدر، ففي ھذه الحالة یغسل ال

  .غسال الثالثة تیمم واحد القراح ، ثم یضم إلى ھذه األ

كن كان لدیھ إذا غسَّل المیت بالماء المخلوط بالسدر و بالماء المخلوط بالكافور ولم یتوفر لدیھ ماء قراح ، ول – ٢

لة یغسَّل المیت الغسل الثالث بالماء المخلوط بالكافور بنیة أنھ بدل الغسل بالماء ففي ھذه الحا ماء مخلوط بالكافور

  .غسال الثالثة المیت تیمماً واحداً بعد ھذه األ القراح ، ثم  ییمم

أذا غسَّل المیت بالماء المخلوط بالسدر وبالماء المخلوط بالكافور ، ولم یتوفر لدیھ ماء قراح للغسل الثالث ،  – ٣

لم یتوفر عنده ماء مخلوط بالسدر أو ماء مخلوط بالكافور زیادة على الماء الذي أستعملھ بالغسل األول  وكذلك

  .  والغسل الثاني ، ففي یكفیھ أن یضم إلى الغسلین السابقین تیمم واحد 

  

          ١٠٠مسألة 

ل المیت ؟ إذا لم یتوفر لدى المكلف من الماء القراح سوى كمیة تكفي لغسل واحد // الشرح    فقط ، فكیف یغّسِ

) الغسل بالماء المخلوط بالسدر ( إن األغسال الثالثة مترتبة بمعنى أن المكلف ال بد أن یبدأ بالغسل األول : الجواب 

فإن لم یتیسر ، )الغسل بالماء المخلوط بالكافور ( ویصرف الماء فیھ فإن لم یتیسر األول صرف الماء في الغسل الثاني 

  :فھنا صور متعددة ) الغسل بالماء القراح (في الغسل الثالث صرف الماء 

الغسل بالماء ( إذا لم یتوفر عند المكلف سدر وال كافور ، فالمكلف في ھذه الحالة غیر متمكن من الغسل األول  – ١

صرف الماء في الغسل فیكون تكلیفھ ) الغسل بالماء المخلوط بالكافور ( ، وغیر متمكن من الغسل الثاني  )المخلوط بالسدر 

ً  الثالث ، فیغسل المیت بالماء القراح ، و   .ییمم المیت تیمماً واحداً على األحوط وجوبا

إذا توفر عند المكلف السدر فقط أو توفر لدیھ السدر والكافور معاً ففي ھذه الحالة المكلف متمكن من الغسل  – ٢

ً وال یجوز أن یصرفھ في الغ(األول فیجب علیھ صرفھ فیھ  ، فیخلط الماء بالسدر ویغسل ) سل الثاني وإن كان متمكن منھ أیضا

  .المیت ثم ییممھ على االحوط وجوباً 
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إذا توفر عند المكلف الكافور فقط ، ففي ھذه الحالة المكلف غیر متمكن من الغسل األول ، وھو متمكن من  – ٣

ویغسل المیت بھ ، ثم ییمم المیت تیمماً واحداً  الغسل الثاني فیجب علیھ صرف الماء فیھ ، فیخلط الماء بالكافور

  .على االحوط وجوباً 

   ١٠١مسألة 

یمم المیت بغیره من سدٍر  أو كافور ، ففي ت إذا لم یوجد الماء أصالً ، ال ماء قراح ، وال ماء مخلوط  //الشرح 

ــ احتیاط استحبابي االحوط األولى ــ  وغسال الثالثة تیمم واحد فقط ، ل ، ویكفي في التیمم بدالً عن األبدالً عن الغس

غسال الثالثة على الترتیب المعتبر فیھا ، فییمم أوالً بنیة أنھ تیمم فیھا البدلیة عن األأن ییمم ثالث مرات ویقصد 

بدالً عن الغسل بالماء المخلوط بالسدر ، ثم ییمم مرة أخرى بنیة أنھ تیمم بدالً عن الغسل بالماء المخلوط بالكافور 

  .، ثم ییمم مرة ثالثة بنیة أنھ بدالً عن الغسل بالماء القراح 

                                                                                              ١٠٢مسألة 

 النتقال بالعدوى قابل ل أي مصاب بالجدري وھو مرض جلدي( إذا كان بدن المیت فیھ جرح أو محروقاً أو مجدوراً  //الشرح 

ل بالماء ففي ھذه الحالة یجب أن ییمم المیت ، ویجب )  بحیث خیف في الحاالت الثالثة من تناثر لحم المیت إذا غّسِ

أي أن الحي یضرب بیده على التراب ویمسح على جبھة المیت وعلى كفي المیت على التفصیل الذي یأتي في (أن یكون التیمم بید الحي 

( واألحوط استحباباً أن یجمع بین تیمیمھ للمیت بیده وبین تیمیمھ للمیت بید نفس المیت إن أمكنھ ذلك  ،) مبحث التیمم 

  ) .أي یأخذ بید المیت ویضربھا على التراب ویمسح بھا جبھة المیت وكفیھ على التفصیل في مبحث التیمم 

    ١٠٣مسألة 

ل مماثالً من دون أن ین یت من وراء الثیابیجوز تغسیل الم// الشرح  زع عن المیت ثیابھ حتى وإن كان المغّسِ

ل المرأرجل ، أو الرجل یغسل الأي ( للمیت  أن یكون التغسیل من وراء ) من ألفاظ الفتوى  ھذا التعبیر(یبعد  بل ال) ة المرأة تغّسِ

ً ــ عن الثیاب وقد سترت عورتھ  ة التغسیل من وھذا الحكم أي أفضلیَّ . الثیاب أفضل من تغسیلھ مجرداً ــ عریا

  .وراء الثیاب یجري حتى في الزوج والزوجة والَمحَرم فاألفضل أن یغسل كٌل منھم اآلخر من وراء الثیاب  

   ١٠٤مسألة 

یشترط في صحة غسل المیت أن یكون الماء طاھراً فال یجوز تغسیل المیت بالماء النجس ، وأن  //الشرح 

ً فال یجوز تغسیلھ بالماء المغصوب ، وكذلك السدر والكافور اللذان یخلطان بالماء في الغسل  یكون الماء مباحا

  .األول والثاني یجب أن یكونا مباحین وطاھرین 

أي ( إباحة الفضاء ) أي في حالة توفر البدیل عن الشيء المغصوب (  حالة عدم االنحصاروال یشترط في صحة الغسل في  

، وال یشترط ) أي اإلناء الذي یحفظ فیھ الماء أو یسكب بھ الماء على المیت ( لماء أو إباحة ظرف ا) المكان الذي یغسل فیھ المیت 

وھي الدكة التي یغسل (وال إباحة السدة ) المكان الذي یجري فیھ الماء المتساقط من المیت عند تغسیلھ (كذلك إباحة مجرى الغسالة 

ً من استعمال غیرھا فإن ، فلو أستعمل الغاسل أحد ھذه المذكورات في تغسی) علیھا المیت ل المیت وكان متمكنا

 ً   .ولكن الغسل یكون صحیحاً فال یحتاج إلى إعادة الغسل ) یستحق العقاب لتصرفھ بالشيء المغصوب(    الغاسل یكون آثما
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في ھذه ف) المغصوب ھو  أي في حالة عدم وجود شيء من المذكورات سابقاً غیر مغصوب  فالموجود فقط(  حالة االنحصارأما في 

الحالة یسقط وجوب الغسل وتكون الوظیفة الشرعیة ھي تیمیم المیت ، ولكن لو خالف الغاسل واستخدم أحد 

  .ولكن الغسل یكون صحیحاً ) لتصرفھ بالشيء المغصوب ( المذكورات المغصوبة في تغسیل المیت كان الغاسل آثماً 

  

  یحتاجھ المكلف في تغسیل المیتما                                                 

  الماء ، السدر ، الكافور                                                غیرھا                 

  )الفضاء ، ظرف الماء ، مجرى الغسالة ، السدة (                                باحةیشترط فیھا اال                  

  بشيء مغصوب منھا بطل الغسل فلو غسل          

  في حالة االنحصار                                 عند عدم االنحصار                                                             

   باألدوات المباحة الوظیفة ھي تغسیل المیت                        الوظیفة ھي تیمیم المیت                                                                           

ال یشترط إباحة المذكورات فلو غسل بالمغصوب    غسل المیت صح الغسل            ولكن لو خالف المكلف و                                                      

  منھا صح الغسل و إن كان الغاسل آثماً                                  وإن كان الغاسل آثماً                             .            .                              

  

  ١٠٥مسألة 

أي یقصد امتثال األمر ( یشترط في صحة غسل المیت أن یقصد الغاسل القربة إلى هللا تعالى بتغسیلھ  //الشرح 

ألن تغسیل المیت ) بتغسیل المیت أو یقصد أحد األمور التي ذكرناھا في بدایة مبحث العبادات فلتراجع ھناكالمتوجھ إلیھ من هللا تعالى 

  . عبادة فلو غسَّل المیت دون قصد القربى بطل الغسل 

على األحوط وجوباً ، ویجوز أخذ األجرة على )أي على نفس أفعال التغسیل ( وال یجوز أخذ األجرة على تغسیل المیت 

السدر واستعمال الدكة والمكان الذي یغسل فیھ ، فالواجب فقط ھو  مات تغسیل المیت كبذل الماء والكافور ومقد

أما باقي األمور المذكورة ) أي صب الماء على الرأس والرقبة مثالً وغسلھ وغسل الجانب األیمن ثم األیسر، وھكذا ( عملیة التغسیل 

  .    ة بإزاء بذلھا لتغسیل المیت فال یجب بذلھا بالمجان فیجوز أخذ األجر

  

  

  

  )تكفین المیت (                                

  

كفن الشيء كفناً وكفنھ تكفیناً في اللغة غطاه و واراه ، والكفن بفتحتین ما یغطى بھ الشيء ، وتكفین المیت       

لبشریة ، وأمضتھا الشرائع السماویة ، وأصل تكفین الموتى مما جرت علیھ السیرة ا. إلباسھ الكفن وتغطیتھ بھ 

فلیس ھو من األحكام التعبدیة التأسیسیة المخترعة في اإلسالم ، نعم ھناك خصوصیات معتبرة فیھ لعلھا أمور 
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)   أي الباس المیت الكفن ولیس الواجب ھو بذل الكفن ( تعبدیة تختص بشرع اإلسالم ، والواجب منھ ھو نفس عملیة التكفین 

.  

  

  :بقطعات ثالث ) سواء كان إثنا عشري أو غیره ( فین المیت المسلم یجب تك

وھو المحیط بالنصف األسفل من البدن ، واألحوط وجوباً أن یغطي المنطقة المحصورة بین السرة  :مئزر  – ١

  . والركبة ، واألفضل أن یكون من الصدر إلى القدم 

) رمانة الكتف : منطقة التقاء الكتف مع العضد ، یعبر عنھ بالعامیة : منكب ال( وھو ما یستر المنطقة من المنكبین  :القمیص  – ٢

  . إلى نصف الساقین ، واألفضل أن یكون إلى القدمین 

ه  :اإلزار  – ٣ وھو ما یغطي جمیع البدن واالحوط وجوباً أن یكون أطول من جسم المیت بحیث یتمكن من شدِّ

  . ضھ بحیث یمكن أن یرد أحد جانبیھ على اآلخر من الطرفین األعلى واألسفل ، وأن یكون عر

ویشترط في الكفن أن یكون ساتراً لما تحتھ من جسد المیت لفال یكفي التكفین بالقماش الشفاف الذي یبین ما تحتھ ، 

نعم إذا كان مجموع القطع تكفي لستر المیت یكفي ذلك وإن كانت القطعة الواحدة غیر ساترة ، فلو كان المئزر 

ال یستر بدن المیت ولكن عندما یوضع فوقھ القمیص یكون  من السماكة بحیث یكون ساتراً فھذا المقدار  بمفرده

یكفي ، وكذلك إذا كان القمیص بمفرده غیر ساتر ولكن عند وضع اإلزار فوقھ یحصل الستر للمیت فھذا المقدار 

الكفن بمفردھا ساترة لما تحتھا من جسد  من الستر یكفي ، وإن كان االحوط استحباباً أت تكون كل قطعة من قطع

  .المیت 

اقتصر في تكفین ) المئزر ،  والقمیص ، و اإلزار ( وإذا لم یتمكن المكلف من الحصول على القطع الثالثة من الكفن 

  .المیت على القطع المتوفرة منھ 

  

   ١٠٧مسألة 

بثمن  مات ولم یترك شيء ، أو ترك شیئاً ولكنھ ال یفي( كفن المیت یخرج من تركتھ ، أما إذا لم یكن للمیت تركة // الشرح 

 )توفیر ( على االحوط وجوباً على المسلمین بذل  ١ففي ھذه الحالة ال یجوز أن یدفن المیت عاریاً بل یجب) الكفن 

ثمن الكفن فلو كانت علیھ عشرة دنانیر زكاة وكان ( الكفن للمیت ، ویجوز لمن یبذل الكفن للمیت أن یحتسبھ من الزكاة 

  .                                  ) دیناران ، یجوز لھ أن یشتري للمیت كفناً ویقتطع ثمنھ من الزكاة فیدفع ثمانیة دنانیر زكاة فقط 

  

  ١٠٨مسألة 

  :ما یلي ) قبل إخراج الدیون والوصیة  أي(أصل تركة المیت  یخرج من//  الشرح 

                                                           
١
  .ھذا الوجوب وجوب كفائي ، إذا قام بھ البعض سقط عن اآلخرین  
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وكذلك یخرج من أصل التركة المقدار  )المئزر ، القمیص ، اإلزار : لقطعات الثالثة أي ا( المقدار الواجب من الكفن  - ١

الزائد على القدر الواجب من الكفن وھو المستحبات المتعارفة كالعصابة أو لفافة الفخذین ونحوھا من القطع 

المیت ، كما لو كان  المستحبة التي یتعارف عند الناس جعلھا في الكفن ، وخصوصاً المستحبات التي تناسب شأن

  .مثالً )  وھو قطعة قماش یلف بھا تمام بدن المیت فوق اإلزار ( من ھو في منزلتھ یضاف إلى قطع الكفن البرد الیماني 

قیمة السدر المستعمل في التغسیل ، وقیمة الكافور المستعمل في التغسیل والتحنیط ، وقیمة الماء المستعمل  – ٢

  .التي یدفن فیھا  في التغسیل ، وقیمة األرض

أجرة  حمل المیت ، وأجرة حفر القبر ، وكل ما یصرف في أي عمل ألجل تجھیز المیت مما ال یجب القیام   - ٣

 ً   . على المسلمین ، كأجرة السیارة التي تنقل المیت ، وأجرة المغتسل وما شابھ  ١بھ مجانا

حتى لو كان المیت مدیوناً أو كانت لھ وصیَّة ) المیت  یكون إنفاقھا من تركة( فكل ھذه األمور تخرج من أصل التركة 

فإنھ تخرج ھذه األمور الالزمة لتجھیز المیت من تركتھ فإن بقي من التركة شيء صرف في أداء دیون المیت 

  .وتنفیذ وصیتھ ویقسم الباقي على الورثة 

نفقات التي تبرع بھا المتبرع ال أما لو كان ھناك متبرع قد تبرع بجمیع نفقات تجھیز المیت أو بعضھا فإن ال

تخرج من أصل التركة ، كما لو تبرع شخص بقیمة األرض التي یدفن فیھا المیت فإن قیمة األرض ال تستثنى من 

  .التركة أما باقي النفقات التي لم یتبرع بھا متبرع فتخرج من أصل التركة 

أي المستحبات التي (أو الزائد عن الملحق بالواجب  أما ما یصرف في تجھیز المیت فیما ھو زائد عن المقدار الواجب

فال تخرج من أصل التركة ، بل ما یخرج ھو المقدار الواجب ) ال یتعارف صرفھا لمن ھو مثل المیت في المكانة

  . والمستحبات المتعارفة لمثل المیت 

من المستحبات المتعارفة ، فلو  وكذلك ال یخرج من التركة إال القیمة المتعارفة من المقدار الواجب وما یلحق بھ

 -أ –كان المقدار الواجب مثالً لدفن المیت ھو ثالثة أمتار من األرض مثالً وكانت قیمة االمتار الثالثة في المنطقة 

بعشرة دنانیر ، وكانت كل من المنطقتین مناسبة لشأن  -ب –بخمسة دنانیر وقیمة األمتار الثالثة في المنطقة 

یجب إخراج المقدار الواجب للدفن أي یجب إخراج ثالثة أمتار فال یجوز إخراج أربعة امتار :  المیت ، فھنا یقال

  .ألنھا زائد عن المقدار الواجب 

  بأي قیمة یجب إخراجھا ؟) األمتار الثالثة ( ولكن  المقدار الواجب 

أي خمسة دنانیر ، وال یجوز  -أ –إخراج المقدار الواجب یكون بالقیمة المتعارفة وھي قیمة المنطقة : ھنا یقال 

ومن ھنا یعرف حكم ما إذا كان الدفن في إحدى المنطقتین . إخراج القیمة الزائدة عن المتعارف أي العشرة دنانیر

  .مجاناً فإنھ ال یجب إخراج ثمن األرض من التركة

الزائدة عن قیمة المنطقة ففي ھذه الحالة تخرج الخمسة دنانیر  –ب  –نعم لو أوصى المیت بأن یدفن في المنطقة  

سواء لم یعین المورد الذي ( ، وكذلك لو أوصى بإخراج الثلث من تركتھ ولم یعین أین یصرف  ١من ثلث التركة –أ  –

                                                           
١

كتغسیل المیت ـ اي افعال الغسل ولیس المواد والماء المستعمل في الغسل ــ ، ( على الولي أو على سائر المسلمین في تجھیز المیت ھناك أمور تكون واجبة  
ھ أي مواراتھ في وتكفین المیت ـ أي تلبیسھ األكفان ولفھ بھا ـ ، وتحنیطھ أي مسح مساجده بالكافور ، ولیس بذل الكافور نفسھ ، والصالة على المیت ودفن

ر ال یجب ھذه األمور الواجبة ال یجوز أخذ األجرة علیھا ولھذا ال تخرج من تركة المیت ، أما غیر ھذه األمور حتى ما یعتبر مقدمة لھا كحفر القبو) التراب 
  .  بذلھ بالمجان ولھذا تخرج من التركة 
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أعطوا لزید دینارین وسكت وكان ثلث تركتھ : یصرف فیھ ثلثھ مطلقاً أو عین الصرف في بعض الثلث ولم یعین في البعض اآلخر كما لو قال 

  .فیجوز إخراج الخمسة دنانیر الزائدة من ثلث التركة )  دینار، فقد عین مصرف دینارین وترك تعین مصرف الباقي عشرون

في  –ب  –كدفنھ في المنطقة ( أما إذا لم یوصي المیت بإخراج الثلث من تركتھ وأراد الورثة أنفاق أكثر من المتعارف 

برضاھم وال ) البالغین غیر المحجورین ( رف من حصص الورثة الكبار فیجوز إخراج المقدار الزائد عن المتعا) مثالنا 

یجوز إخراج الزائد ال من أصل التركة ، وال من حصص القاصرین من الورثة إال في حالة واحدة ھي أن یأذن 

ولي القاصرین بالصرف من حصص القاصرین أیضاً في حالة وجود مصلحة للقاصرین في الصرف الزائد عن 

) یوجب على شركة التأمین دفع مبلغ أكبر من التأمین فھذه مصلحة تعود على القاصرین –ب  –كما لو كان الدفن في المنطقة (المتعارف 

  .فیأذن ولیھم بإخراج مقدار من حصصھم كما یخرج الورثة الكبار 

  

  ١٠٩مسألة 

، وسواء كانت ) نیة غ( یجب على الزوج بذل كفن زوجتھ سواء كانت الزوجة فقیرة أو موسرة    //الشرح 

الزوجة التي ال تمكن زوجھا  ( ٢، وسواء كانت ناشزة) عقد متعة  وماتت في فترة العقد( أو منقطعة ) عقد دائم ( الزوجة دائمیة 

ھذا إذا لم یتبرع غیر الزوج بالكفن وإال لو تبرع شخص آخر غیر ،  )من نفسھا ، أي الرافضة أن یستمتع بھا زوجھا جنسیاً 

كفنھا سقط وجوب بذلھ عن الزوج ، وكذلك یسقط عن الزوج إذا أوصت الزوجة بشراء كفنھا من مالھا الزوج ب

كما لو ماتا في حادث (، أو تقارن موتھا وموت زوجھا في وقت واحد ) أي أشتُرَي كفنھا من مالھا  (وُعِمل بوصیتھا    

ً كما لو كان ، أو كان  )في آن واحد فال یجب  ثمنھ مضراً بحالھ بدرجة ال یتحملھابذل كفنھا على زوجھا حرجیا

  . على الزوج بذل كفن زوجتھ في ھذه الصور 

أما لو توقف بذلھ لكفن زوجتھ على االقتراض من الغیر ولم یكن الوفاء بالدین حرجیاً على الزوج ، أو توقف بذلھ 

لزوجتھ ، ولم یكن فك الرھن على فك مالھ الذي كان رھنھ عند شخص آخر لیستعمل ذلك المال في شراء الكفن 

الرھن لكي یتمكن من بذل كفن زوجتھ ، أما إذا  ٣حرجیاً علیھ ، ففي ھاتین الحالتین یجب علیھ االقتراض أو فك

 ً   .علیھ فال یجب علیھ االقتراض أو فك الرھن لشراء كفن لزوجتھ  ٤كان الوفاء بالقرض ، أو فك الرھن حرجیا

  

  ١١٠مسألة 

المیت بالكفن الذي كتب علیھ سور أو آیات من القرآن الكریم أو بعض األدعیة المباركة یجوز تكفین  //الشرح 

كدعاء الجوشن الكبیر أو دعاء الجوشن الصغیر ، ولكن یلزم أن تكون الكتابة في موضع ال یتنجس بالدم أو غیره 

الً على حاشیة اإلزار من جھة من النجاسات كالبول أو الغائط الذي یمكن أن یخرج من المیت بعد دفنھ ، فیكتب مث

                                                                                                                                                                      
١١

الثلث ، وھو تارة یعین مصرف الثلث أي یحدد لمن یعطى ثلث یجوز لإلنسان أن یوصي بمقدار الثلث من تركتھ لمن یشاء وال یجوز لھ اإلیصاء بأكثر من  
م الثاني والثالث تركتھ ، وتارة یوصي بإخراج الثلث من تركتھ وال یحدد لمن یعطى ، وتارة ثالثة یحدد صرف جزء من الثلث ویترك تحدید الباقي ، وإلى القس

  . وسوف یأتي تفصیل الكالم في مبحث الوصیة إن شاء هللا تعالى ) . من دون تعین مصرف لھ كالً أو بعضاً : ( أشار المصنف بقولھ 
٢
 .ج الزوجة المنقطعة والزوجة الناشزة ، نفقتھما ساقطة أي ال یجب على الزوج اإلنفاق علیھما ، ورغم ذلك ال یسقط وجوب بذل كفنھما عن الزو 
٣

، ومقدمة الواجب واجبة  ، لذا وجب على الزوج االقتراض أو فك الرھن ألداء  بذل كفن الزوجة واجب ، واالقتراض وفك الرھن مقدمة ألداء ذلك الواجب 
  . ما وجب علیھ من بذل الكفن 

٤
وھنا بذل كفن الزوجة توقف .كل حكم یوجب عسراً وشدة وحرجاً على اإلنسان فإنھ منفي عنھ من ناحیة الشرع : وذلك لقاعدة نفي العسر والحرج ومعناھا  

  . الرھن فإذا سببا حرجاً وشدة للزوج فوجوب بذل الكفن یكون حرجیاً على الزوج فینفى عنھ ھذا الوجوب وفق قاعدة نفي الحرج على االقتراض أو فك 



127 
 

فإن ھذا الموضع بعید عن المواضع التي یمكن أن تخرج منھا النجاسة ــ ، وكذلك یجوز أن یكتب  –رأس المیت 

  .على قطعة من القماش ما یشاء من اآلیات أو األدعیة وتوضع على رأس المیت أو صدره 

  

  

  )وط الكفن شر(                                               

   

  : یشترط في الكفن أمور 

 .فال یجوز أن یكون الكفن مغصوباً أي تعلق بھ حق الغیر كأن یكون أخذ من مالكھ بغیر رضاه : اإلباحة  - ١

فال یجوز التكفین بأجزاء المیتة التي تحلھا الحیاة كما ) أي عین النجاسة ( بأن ال یكون الكفن نجساً : الطھارة  - ٢

  .جلد المیتة من الحیوان ذي النفس السائلة كفناً للمیت فإن ھذا ال یجوز لو أتخذ من 

والمقصود بالحریر ھنا الحریر الطبیعي فال بأس بأن یكون الكفن من : أن ال یكون من الحریر الخالص  - ٣

  :ویوجد لدینا ھنا صور . الحریر الصناعي ألن ھذا في الحقیقة لیس بحریر 

بمعنى أن یكون القماش كلھ یتكون من مادة واحدة وھي الحریر . حریر الخالص أن یكون الكفن من ال -أ 

 .الطبیعي

أن یكون القماش مكون من مزیج  من خیوط الحریر وخیوط مادة أخرى كالقطن مثالً وتكون نسبة الحریر  - ب 

  ) .كالقطن ( مساویة لنسبة المادة األخرى 

  .ومادة أخرى وتكون المادة األخرى أكثر من الحریر أن یكون القماش مكون من مزیج من الحریر  -ج 

  . أن یكون القماش مكون من مزیج من الحریر ومادة أخرى ویكون الحریر أكثر من المادة األخرى   -د 

والصورة الثالثة التي یكون فیھا القماش مكون من خلیط من الحریر ومادة أخرى بحیث تكون المادة األخرى أكثر 

لصورة فقط یجوز أن یكون الكفن من ھكذا قماش وأما الصور الثالثة الباقیة فال یجوز اتخاذ من الحریر ھذه ا

  .الكفن منھا 

ویمكن أن یتصور التذھیب على صورتین أما أن یكون : أال یكون الكفن مذھباً على نحو االحتیاط الوجوبي   - ٤

  . ١الكفن مطلي بالذھب أو یكون الكفن مطّرز أو متضمن لخیوط ذھبیة

أي مذبوح على الطریقة (أال یكون الكفن من أجزاء ما ال یؤكل لحمھ كما لو أتخذ الكفن من فراء ثعلب مذكى - ٥

)الشرعیة 
  ..... أو من جلد نمر مذكى وھكذا  ١

                                                           
  
١
 جلود كانت تذھب: برد مذھب ، المذاھب : برود موشاة ، یقال : ذھبت الشيء فھو مذھب إذا طلیتھ بالذھب ، فكل مموه بالذھب فھو مذھب ، المذاھب : یقال  

  ) ٦٣ – ٦٢ص  ٥لسان العرب ج.  ( واحدھا مذھب تجعل فیھ خطوط مذھبّة 



128 
 

ھي كل حیوان أزھقت روحھ بغیر الطریقة الشرعیة : أال یكون من جلد المیتھ وأن كان طاھراً  ، والمیتة  - ٦

وقد تكون )  أي لھ دم یتدفق عند ذبحھ ( والمیتة قد تكون نجسة إذا كانت میتة حیوان ذي نفس سائلة . ذكى فھو لیس بم

فال یجوز إتخاذ . كالسمك مثالً ) أي ال یتدفق دمھ عند ذبحھ ( میتة طاھرة كما لو كانت میتة حیوان لیس لھ نفس سائلة 

  . رة الكفن من جلد المیتة سواء كانت المیتة نجسة أو طاھ

  .أما إذا كان الكفن مصنوع من وبر أو شعر مأكول اللحم كوبر األبل وشعر الماعز فال بأس بھ 

بل یجوز أن یكون الكفن متخذ من جلد الحیوان مأكول اللحم المذكى إذا صدق عرفاً على جلد ذلك الحیوان بأنھ 

  . ثوب 

  ھل ھذه الشروط معتبرة دائماً أم في حالة االختیار فقط ؟: س 

   :الجواب 

ھذه الشروط الستة في الكفن إنما یشترط توفرھا في الكفن في حالة االختیار أي إذا كان لدینا قماش نجس          

وقماش غیر نجس فنتخذ الكفن من القماش الطاھر وال یجوز اتخاذه من القماش النجس أما في حالة االضطرار 

الة یتعین استعمال ذلك القماش النجس في تكفین المیت وھكذا في كما لو لم یكن لدینا إال قماش نجس ففي ھذه الح

في حال ) فال یشترط توفرھا(باقي الشروط فإنھا تكون معتبرة ویجب توفرھا في حال االختیار وتسقط عن االعتبار 

االضطرار إال شرط اإلباحة فأنھ ال یسقط حتى في حال االضطرار فأنھ لو لم یكن لدینا قماش إال القماش 

المغصوب ولم یكن لدینا شيء أخر نكفن بھ المیت غیر ھذا القماش المغصوب فإن االضطرار في ھذه الحالة ال 

یسقط  شرط اإلباحة بل یبقى معتبراً ولھذا ال یجوز تكفین المیت بالقماش المغصوب وان لم یكن لدینا غیره فندفن 

  .المیت عاریاً بال كفن 

  :غیر الكفن المغصوب  حاالت الدوران بین األصناف األخرى

لو لم یكن لدینا كفن إال كفن من حریر مثالً فیتعین في ھذه الحالة تكفین المیت بھ وھكذا لو لم یكن لدینا إال        

كفن نجس أو متنجس أو مذھب أو من أجزاء ما ال یؤكل لحمھ أو جلد المیتة فإذا لم یكن لدینا إال صنف واحد من 

أما لو كان لدینا صنفان من ھذه األشیاء فأي . فیجب تكفین المیت بذلك الصنف المتوفر عدا المغصوب ــ  –الكفن 

  منھا نتخذه كفناً للمیت ؟ 

  :ھنا لدینا صور :الجواب 

  .وشيء متنجس ففي ھذه الحالة نختار المتنجس ونكفن بھ المیت ) عین نجاسة ( إذا كان لدینا شيء نجس  - ١ 

  . لدینا حریر ففي ھذه الحالة نختار الحریر لتكفین المیت إذا كان لدینا شيء نجس و - ٢ 

 .إذا كان لدینا شيء متنجس ولدینا حریر ففي ھذه الحالة نختار الحریر أیضاً لتكفین المیت  - ٣ 

  .إذا كان لدینا شيء نجس وقماش مذھب فنختار المذھب للتكفین  - ٤ 

  .لمذھب للتكفین إذا كان لدینا شيء متنّجس وقماش مذھب فنختار ا - ٥ 

                                                                                                                                                                      
١
یكون قابالً للتذكیة سواء كان مأكول اللحم أو غیر مأكول اللحم والھدف من التذكیة ) نجس العین ھو الكلب والخنزیر البریان ( كل حیوان غیر نجس العین .  

  . ھ میتة فیحكم على أجزاء بدنھ بأنھا طاھرة غیر مأكول اللحم ھو أنھ ال یصدق علیھ بعد ذلك أن
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  .                                            إذا كان لدینا حریر ولدینا قماش مذھب فنختار المذھب للتكفین  - ٦ 

أو أجزاء ما ال ، قماش مذھب ( مع شيء أخر غیرھا وھو ) نجس أو متنجس أو حریر ( إذا كان لدینا أحد ھذه الثالثة  - ٧ 

  .) النجس أو المتنجس أو الحریر(قدم الغیر على ) میتة أو جلد ال، یؤكل لحمھ 

إذا كان لدینا قماش مذھب ولدینا شيء من أجزاء ما ال یؤكل لحمھ ففي  ھذه الحالة نحن مخیرون أن نكفن  - ٨ 

ء المیت بأي واحد منھا واألحوط أستحباباً أن نكفنھ بھما معاً بأن نكفنھ بالقماش المذھب وبالشيء المتخذ من أجزا

  .                .ما الیؤكل لحمھ 

  :فتكون األولویة في ھذه األصناف كما یلي 

  أجزاء ما ال یؤكل لحمھ             الحریر               المتنجس               النجس= المذھب 

  

  

  

  ١١١مسألة 

ً فیجب ممن یستثنى من وجوب التكفین الشھید فھو ال یكفن بل یدفن بثیابھ إ  //الشرح  ال إذا كان بدنھ عاریا

 ً   .تكفینھ حینئذ وال یجوز دفنھ عاریا

  

  ١١٢مسألة 

ھي الغصن الذي جرد من : والجریدة ، مع المیت ) غیر یابستین ( یستحب وضع جریدتین خضراوین    //الشرح 

شجر النبق أو  وینبغي أن تكون الجریدتان من النخیل فإن لم یتیسر جرید النخیل فتتخذ من السدر وھو، الورق 

  .من أغصان الرمان وان لم یتیسر السدر أو الرمان فیتخذ من أغصان الخالف وھو شجر الصفصاف 

(  واألفضل في كیفیة جعل الجریدتین مع المیت أن توضع أحداھما من الجانب األیمن للمیت ملتصقة بالبدن      

) العظم الذي في أعلى الصدر بین العاتق  وھو أعلى الید  وھو( ویكون طرفھا األعلى عند ترقوة المیت ) أي تحت القمیص 

  . وتوضع األخرى من الجانب األیسر من عند الترقوة أیضاً بین القمیص واإلزار . ) وھو أسفل العنق (  والنحر

  

  

  

  

  )الـحــنــــــوط (                                 
  

  .ویطلق بمعنى حفظ جسد المیت من التلف باستخدام بعض المواد ، لغة ھو استعمال ما یمنع الفساد : التحنیط   

  : أصطالحاً   

المسحوق  ١بالكافور) الجبھة والكفین والركبتین وإبھامي الرجلین ( ھو مسح مواضع السجود السبعة : التحنیط  

  .الذي لم تزول رائحتھ 

  .ء التكفینومحل التحنیط ھو بعد التغسیل أو التیمم قبل التكفین أو في أثنا  

ــ ویكفي فیھ وضع شيء قلیل من الكافور على مواضع السجود سواء كان مؤمناً أو مخالفاً یجب تحنیط المیت المسلم ــ  

  .السبعة بحیث یصدق علیھ أن الكافور مس مواضع سجوده 

                                                           
١
  .نوع من الشجر یستخرج منھ مادة بیضاء طیبة الرائحة تستعمل في حنوط المیت ولھا استعماالت طبیة أیضاً .  
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  :ویشترط في الكافور أمور 

ً فلو لم یكن لدى المكلف إال الكافور المغصوب ف -  ١ في ھذه الحالة یسقط وجوب تحنیط المیت أن یكون مباحا

  .فیكفن وال یحنیط ویدفن بعد الصالة علیھ 

  

فیتنجس بدن ( أن یكون طاھراً ، فسواء كان الكافور المتنجس قد القى بدن المیت مع وجود الرطوبة المسریة  - ٢

فال یلزم من ( یت بدون رطوبة مسریة أو القى الكافور المتنجس بدن الم) المیت بسبب مالقاة الكافور المتنجس لبدن المیت

  .ففي الحالتین ال یجوز تحنیط المیت بالكافور المتنجس على االحوط وجوباً ) تنجس بدن المیت ذلك 

غرام ، ویستحب خلطة بقلیل من ٢٥,٢أي  ١األفضل أن یكون الكافور المستعمل في التحنیط بمقدار سبعة مثاقیل

  . لتحیة التربة الحسینیة على مشرفھا آالف ا

  .وال یجوز أن یمسح بالكافور مناطق من جسم المیت منافیة الحترام التربة الحسینیة كالعورة مثالً 

  

  

  

   ١١٣مسألة  

ً أن یكون إمساس مواضع بدن المیت بالكافور بواسطة الكف وأن یبتدأ من جبھة  //  الشرح  األحوط استحبابا

ء الستة وھي الكفین والركبتین واإلبھامین فلیس فیھا كیفیة خاصة المیت فیمسھا بالكافور أوالً أما باقي األعضا

  .فیجوز لھ أن یمس أي عضٍو یشاء قبل األخر فالمھم أن یمس جمیع أعضاء السجود بالكافور 

ً فیجوز أن یقوم بالتحنیط الصبي أیضاً  وال یشترط في التحنیط أن یكون الشخص الذي یقوم بعملیة التحنیط بالغا

  .یر ممیزممیزاً أو غ

  

  

  ١١٤مسألة 

ال یجوز تحنیط المیت إذا كان المیت قد أحرم لعمرة أو حج ومات وھو محرم بل یجب أن نجنب    //الشرح 

أي (نعم إذا كان الحاج قد فرغ من المناسك التي یحل لھ الطیب . ونحوه  ٢بدن المیت المحرم أي طیب من ذریرة

ثم مات بعد ذلك فإنھ بعد االنتھاء من سعي الحج  یحل لھ الطیب  ٣)لحجإذا طاف الحاج وصلى صالة الطواف وسعى سعي ا

  .فإذا مات بعد ذلك وجب تحنیطھ كغیره من األموات 

  

  ١١٥مسألة 

ل شخصاً   //الشرح  یجب على ولي المیت تحنیط المیت إما بتصدیة لذلك مباشرة بنفسھ أو بالتسبیب بأن یوّكِ

أما مع عدم وجود الولي . م بالتحنیط غیر الولي سقط وجوب التحنیط عن الولي فإذا قا. أخر للقیام بعملیة التحنیط 

أو كان موجوداً ولكنھ أمتنع عن تحنیط المیت ــ ال بمباشرة ذلك بنفسھ وال بالتسبیب ــ عندھا یكون تحنیط المیت 

بالمیت المسلم فال واجب كفائي على باقي المسلمین فإن قام بھ البعض سقط عن الباقین ویختص وجوب التحنیط 

  جب تحنیط غیر المسلم من األموات ی
                                                           

١
نما المثقال الشرعي یساوي غرام بی) ٤,٨(ھو دینار واحد ویساوي ثالثة أرباع المثقال الصیرفي حیث أن المثقال الصیرفي یساوي . المثقال الشرعي .  
  غرام ) ٣,٦(
٢
  .فتات قصب الطیب یجلب من الھند ، وھو نوع من العطر طیب الرائحة : الذریرة  
٣
سعي  أي بعد أن ینتھي من الحلق أو التقصیر فأنھ یجب علیھ بعد ذلك أن یطوف بالبیت سبعة أشواط ویصلي صالة الطواف ویسعى بین الصفا والمروة.  

  .ألنتھاء من سعي الحج یحل لھ الطیب الحج فبعد ا
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  )الـصــالة عـــلـى الـمـیــــت (                                     

  

  
           ً ً وسواء كان عادالً أو فاسقا ً أو مخالفا وھي . تجب الصالة على كل مسلم سواء كان ذلك المسلم مؤمنا

باشرة أو بالتسبیب وعند أمتناعھ أو عدم وجودة تكون واجبة بالوجوب الكفائي على واجبة على ولي المیت أما بالم

فیراجع التفصیل  ٩١باقي المسلمین فوجوب الصالة على المیت كوجوب تغسیلھ وقد مر تفصیل ذلك في المسألة 

  . ھناك 

  

   ١١٦مسألة  

وجب أن یصلى علیھ إذا مات ) لصالة وطریقتھاأي كان یفھم معنى ا(من عقل من أطفال المسلمین الصالة     //الشرح  

أما إذا شك المكلف أن ھذا الطفل المتوفى كان . أما الطفل الذي ال یفھم معنى الصالة فال یجب أن یصلى علیھ . 

یفھم معنى الصالة أو ال فالمقیاس الذي یبنى علیھ ھو بلوغھ ست سنین فإن كان الطفل قد بلغ ست سنین وجب أن 

  .ال إذا لم یبلغ الست سنین فال یجب أن یصلي علیھ یصلى علیھ وإ

فمن لم یعقل الصالة باإلضافة إلى عدم وجوب الصالة علیھ فإنھ یشكل أن یصلى علیھ بنیة أن الصالة علیھ 

مستحبة فاالحوط  وجوباً لمن أراد أن یصلى على الطفل الذي لم یعقل الصالة بنیة رجاء المطلوبیَّة أي برجاء أن 

  .الة على ھذا الطفل مطلوبة من قبل هللا سبحانھ وتعالى تكون الص

  

  ١١٧مسألة 

ال یجب في المصلي على المیت أن یكون بالغاً فلو صلى الصبي الممیز على المیت فصالتھ علیھ   //الشرح  

  .صحیحة وھي تسقط الواجب ــ أي واجب الصالة على المیت ــ عن المكلفین البالغین 

  

  ١١٨مسألة 

موضع الصالة ھو بعد التكفین ویجب أن تقدم الصالة على المیت قبل دفنھ ولكن لو دفن المیت قبل    //الشرح 

أن یصلى علیھ سواء كان ذلك عصیاناً ممن دفنھ أي كان یعلم أن الصالة واجبة على المیت قبل الدفن وعصى 

بوجوب الصالة قبل الدفن ففي كل تكلیفھ ودفنھ دون أن یصلي علیھ ، أو كان ذلك لعذر من نسیان للحكم أو جھل 

  .ھذه األحوال ال یجوز نبش قبر المسلم لكي یخرجوه ویصلوا علیھ ثم یدفنوه 

  

   أن یصلى علیھ وھو مدفون في القبر ؟) إذا دفن دون أن یصلى علیھ ( ولكن ھل یمكن في ھذه الحالة :  س 

المطلوبیَّة أي برجاء أن تكون ھذه الصالة بھذه االحوط وجوباً أن یصلى علیھ بھذه الكیفیة بنیة رجاء  :الجواب 

 ً مشروعیة مثل ) حفظھ هللا ( عند المصنف  ١الكیفیة مطلوبة عند هللا تعالى وإال فلم یثبت من دلیل معتبر شرعا

  .ھكذا صالة 

  

  

                                                           
١
  . ھو الدلیل الذي یمكن للمجتھد أن یعتمد علیھ في اإلفتاء فیكون حجة لھ أمام هللا سبحانھ وتعالى : الدلیل المعتبر شرعاً  
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  )كیفیة صالة المیت (                                             

  
  

ركوع أو سجود أو قراءة أو تشھد أو تسلیم كما ھو معھود في باقي الصلوات لیس في صالة المیت         

  .الواجبة أو المستحبة فھي عبارة عن تكبیرات تتخللھا أذكار 

خمسة تكبیرات والدعاء للمیت بعد أحدى التكبیرات األربع األول وأما التكبیرات الثالثة : وكیفیة ھذه الصالة 

ن أن یصلي على النبي األعظم صلى هللا علیھ وآلھ وبین أن یأتي بالشھادتین وبین الباقیة فیتخیر فیھا المصلي بی

فیجوز لھ أن یأتي بعد كل تكبیرة من التكبیرات الثالثة الباقیة بالصالة على . أن یدعو للمؤمنین والتمجید � تعالى 

وھكذا إذ لم ترد صورة مخصوصة في  دمحم وآل دمحم مثالً أو یأتي بعد كل تكبیرة من التكبیرات بالدعاء للمؤمنین

  . ١الشرع بحیث ال تجوز غیرھا

  :ستحباباً في كیفیتھا ولكن االحوط ا

  )ال هللا وأن دمحم رسول هللا أشھد أن ال الھ إ: ( أوالً ویقول أن یكبر . ١

  .یكبر ثانیاً ویصلي على النبي والھ . ٢

  .یكبر ثالثاً ویدعو للمؤمنین والمؤمنات . ٣

  .ابعاً ویدعو للمیت یكبر ر. ٤

  .یكبر خامساً وینصرف . ٥

  : والبد من تأنیث الضمائر وتذكیرھا حسب اختالف جنس المیت فإذا كان المیت رجالً قال 

اللھم أن ھذا المسجى قدامنا عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك نزل بك وأنت خیر منزول بھ اللھم إنا ال نعلم منھ إال 

  الخ الدعاء... .....خیراً وأنت أعلم بھ منا 

  :وأن كان المیت امرأة قال 

أنت خیر منزو لبھ اللھم إنا ال نعلم منھا إال ،اللھم أن ھذه المسجاة قدامنا أمتك وأبنت عبدك وأبنت أمتك نزلت بك 

  الخ الدعاء......خیرا وأنت أعلم بھا منا 

  .وھكذا في باقي الضمائر 

 ً أما إذا كان المیت طفالً من أطفال المؤمنین فالمصلي . بالغاً ) عشري شیعي إثنا (  ٢وھذا كلھ إذا كان المیت مؤمنا

وأجراً فإذا علمنا أن ) أي متقدماً ( وفرطاً ) أي سابقاً ( اللھم أجعلھ ألبویھ ولنا سلفاً : یقول بعد التكبیرة الرابعة 

یھ وللمصلي أن یلحقھ هللا تعالى األطفال یكون مآلھم إلى رحمة هللا سبحانھ وتعالى وجنتھ فیكون ھذا الدعاء لوالد

  .بھذا الطفل في الجنة وأن یأجره ویأجر والداه بمصیبة فقدانھ وموتھ 

  

  ١١٩مسألة 

  :یشترط في صالة المیت أمور   //الشرح 

أن تكون بعد التغسیل والتحنیط والتكفین ، وإال لو قدمھا عن موضعھا بطلت والبد من إعادتھا كما لو صالھا بعد  -١

و بعد التحنیط وقبل التكفین وھكذا ، وال تسقط الصالة إذا سقطت بعض واجبات تجھیز المیت أو كلھا التغسیل أ
                                                           

  
وأحق الموتى أن یدعى لھ المؤمن وأن یبدأ .  تدعو بما بدالك. لیس في الصالة على المیت قراءةٌ وال دعاء مؤقت : الباقر علیھ السالم فقد روي عن اإلمام  ٢

ولكن وردت روایات في الكیفیة التي سیذكرھا المصنف دام ظلھ من دون أن یكون في ھذه الروایات داللة . بالصالة على رسول هللا صلى هللا علیھ والھ وسلم 
  .على تعیین ھذه الكیفیة 

٢
  .اللھم إنا ال نعلم منھ إال خیراً : یجوز أن یقال في الدعاء ) ي إثنا عشري شیع(سواء كان عادالً أو كان فاسقاً مادام مؤمناً  
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كما لو تعذر تغسیل المیت عند فقد الماء أو تعذر تیمیم المیت أیضاً بدل الغسل لفقدان أعضاء التیمم مثالً ، وكذا لو 

  .المیت ال تسقط في جمیع ھذه األحوال تعذر التكفین لفقد ما یكفن بھ مثالًوھكذا فإن الصالة على 

  

النیة بأن یقصد المصلي القربة بامتثال األمر المتوجھ إلیھ بالصالة على المیت ، ویجب تعین المیت الذي  – ٢

أصلي على ھذا : یصلي علیھ على نحٍو یرفع اإلبھام والغموض كما لو ذكر المیت باسمھ أو أشار إلى المیت وقال 

  . تعالى المیت قربة إلى هللا

  

  .القیام فال یأتي بالصالة عن جلوس إذا كان متمكناً من القیام  – ٣

  

  .أن یكون رأس المیت على یمین المصلي ورجاله إلى یساره  – ٤

  

  .عند الصالة علیھ) ظھره ( أن یوضع المیت على قفاه  – ٥

  

یسقط ھذا الشرط في حال االضطرار كما أن یكون المصلي مستقبالً القبلة إذا كان متمكناً من التوجھ إلیھا ، و –٦

  .لو كان یصلي على المیت في سفینة وال یتمكن من استقبال القبلة 

  

 .أن یكون المیت أمام المصلي ،ال خلفھ وال في جانبھ  –٧

  

) كل ما یستر المیت عن المصلي من قماش أو خشب ونحوه ( أن ال یوجد حائل بین المصلي والمیت من  جدار أو ستر  –٨

بحیث الیصدق مع وجود الحائل أن المصلي واقف على المیت ، أما لو كان الستر ال یضر بصدق وقوف 

أو استتاره بمیت آخر كما لو كان ) التابوت( المصلي على المیت فال یضر مثل ھذا الحائل كاستتار المیت بالنعش 

  .المصلي یصلي على أكثر من میت وقد وضع أحدھم بعد اآلخر 

  

بین التكبیرات واألذكار بین التكبیرات ، بأن ال یفصل بینھا بمقدار كبیر بحیث تنمحي بذلك ) التتابع ( ة المواال – ٩

  .المقدار صورة الصالة أي بحیث من یراه ال یقول أنھ یصلي على المیت 

  

میت ضمن إال في حالة أن یكون المصلي یصلي على ال) كبیر ( أن ال یكون بین المصلي والمیت بعد مفرط  – ١٠

صالة جماعة وقد تعددت صفوف صالة الجماعة بحیث اصبح المصلي مثالً في الصف األخیر بعیداً عن المیت 

فإن مثل ھذا البعد ال یظر ، أو في حالة تعدد الجنائز وأراد أن یصلي علیھا جمیعاً صالة واحدة فإنھ حتى وإن 

  .الجنازة األخیرة فھذا البعد ال یضر بصحة الصالة كان قریباً من الجنازة األولى إال أنھ سیكون بعیداً عن 

  

  .أن ال یكون موقف المصلي أعلى من موضع المیت أو العكس علواً كبیراً  – ١١

  

إذا تعذر الحصول على الكفن ولو أن یكون الستر بواسطة حجًر أو لبنة        ١أن یكون المیت مستور العورة – ١٢

  ) .، الطابوق غیر المفخوروھي ما یصنع من الطین ویبنى بھ  (

  
                                                           

١
  .عورة الرجل ھي القبل والدبر ، وعورة المرأة كل جسمھا عدا الوجھ والكفین  
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  )دفــــن الـمـیـــت (                             

  

    
  .والستر والمواراة تحت األرض ، ھو اإلخفاء : في اللغة  الدفن

على ولي ) كأطفال المسلمین ومجانینھم(ومن بحكم المسلم ) أي وضعھ في القبر وإھالة التراب علیھ ( یجب دفن المیت المسلم 

أما بقیامھ بذلك مباشرة أو بالتسبیب إلیھ كأن یوكل شخصاً أخر بذلك وأن فقد الولي أو كان موجوداً ولكنھ ، یت الم

أمتنع عن دفن المیت ال بالمباشرة بنفسھ وال بالتسبیب فإنھ یجب على باقي المسلمین دفن المیت على نحو الوجوب 

  .الكفائي 

  

    كـیـفـیـــة الـدفــــــن 

ویغطى بالتراب فال یكفي أن نجعل المیت على سطح ) القبر(أن یوضع المیت في حفرة في األرض وھي        

صندوق قد یكون ( األرض ونبني فوقھ بناء بحیث یخفي ھذا البناء جسد المیت وكذلك ال یجزي أن یوضع في تابوت 

لتابوت فوق سطح األرض ال یصدق ویغلق علیھ بأحكام فإن وجود المیت في ھذا ا) خشبي أو یكون حدیدي أو غیرھما 

  .علیھ دفن فال یكفي في ھذه الحالة 

  

    كم ھو العمق الذي ینبغي أن یحفر لتكون الحفیرة قبراً یجوز دفن المیت فیھ ؟: س 

  :ال یوجد تحدید لعمق معین ولكن یجب أن یكون الدفن بحیث یحقق أمرین  :الجواب 

  .یت وافتراسھا من الوصول إلى جسد الم ١أن یمنع السباع - ١

  .أن یمنع وصول رائحة المیت بعد تفسخة إلى الناس فتؤذیھم  - ٢

ً فعمق الحفرة یختلف باختالف الحاالت فقد تكون المنطقة التي دفن  فإذا تحقق ھذان األمران كان الدفن صحیحا

سد المیت تحت األرض فیھا المیت ال یوجد فیھا سباع وال یوجد فیھا ناس فتؤذیھم رائحة المیت فیكفي أن یغطى ج

وتارة یوجد في األرض التي یدفن فیھا المیت سباع أو ھناك ناس یتأذون من رائحتھ . ولو لم یكن لعمق كبیر 

ولكنھم یبنون فوق القبر بناء یمنع من وصول السباع إلیھ ویمنع من وصول رائحتھ إلى الناس فیكفي في ھذه 

منع السباع ( واألحوط استحباباً أن یكون تحقق األمرین . و بعمق قلیل في األرض ول) یخفي المیت (  الحالة أن یواري

بسبب كیفیة الحفیرة أي بسبب عمق الحفیرة فتكون )  من الوصول إلى المیت ومنع رائحة المیت من الوصول إلى الناس وإیذاءھم 

  . ق القلیل عمیقة بحیث تؤدي إلى تحقیق األمرین ولیس بسبب أخر كالبناء فوق الحفیرة ذات العم

فال یجعل المیت مستلقیاً . األیمن بحیث یكون وجھ المیت مستقبالً القبلة ) جانبھ ( ویجب وضع المیت على طرفھ 

  .على ظھره وال على جانبھ األیسر 

  

  ١٢٠مسألة 

المیت  من المیت تارة یكون العثور علیھ قبل دفن المیت وتارة یكون بعد دفن) المقطوع(الجزء المبان   //الـشـرح 

كالید والرجل والرأس وقد یكون مما ال تحلھ الحیاة كالسن والشعر  ٢وھذا الجزء قد یكون مما تحلھ الحیاة. 

  :والظفر فھنا صور 

                                                           
١
   .والذئب والكلب وما شابھ ، ر كاألسد والنم) أي یتغذى على اللحوم ( ھو كل حیوان لھ ناب أو مخلب ویعدوا على اإلنسان والدواب فیفترسھا : السباع  
٢
  . وبخالفھ ما ال تحلھ الحیاة فھو جزء من الجسد ال یجري فیھ الدم ولیس فیھ إحساس . أي الجزء من الجسد الذي یجري فیھ الدم وفیھ إحساس : تحلھ الحیاة .  
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وجب وضعھ في كفن المیت ودفنھ معھ سواء كان مما تحلھ : إذا كان جزء المیت قد عثر علیھ قبل دفن المیت  .١

 .الحیاة أو ال 

 

 .الحیاة كالرأس أو الید وجب دفنھ فإن كان مما تحلھ : عثر علیھ بعد دفن المیت  إذا كان جزء المیت قد .٢

  

 

إذا كان جزء المیت قد عثر علیھ بعد دفن المیت وكان مما ال تحلھ الحیاة كالشعر والسن والظفر فاالحوط   .٣

 .إستحباباً دفنھ 

  

 

                                     

  الجــزء المبــان مــن المـــیت                                          

 

  إذا وجد قبل دفن المیت                                                      إذا وجد بعد دفن المیت      

  

  م یكن مما تحلھ الحیاةإذا كان مما تحلھ الحیاة               إذا ل    كفن                         في) جعلھ ( وجب إدراجھ    
  المیت ودفنھ معھ سواء كان الجزء   

  االحوط وجوباً دفنھ   )                       فتوى ( مما تحلھ الحیاة أو ال                                               وجب دفنھ     

  

  

  

  ١٢١مسألة 

ا أمكن تأخیر التصرف بجسد المیت إلى أن یصلوا إذا مات الشخص وھو على سفینة في البحر فإذ  //الـشـرح 

البر كأن یكون في السفینة ثالجة لحفظ الموتى أو كان البر قریباً علیھم بحیث ال یستدعي التأخیر تلف جسد المیت 

وفساده ففي ھذه الحالة یؤخر التصرف بجسد المیت إلى أن یصلوا البر ویدفن ھناك بحسب الضوابط الشرعیة أما 

ً لعدم توفر وسیلة لحفظ المیت وكانت المسافة كبیرة بینھم وبین الیابسة إذا لم ی ففي ھذه ) البر( كن التأخیر ممكنا

ونحوھا كالصندوق وما  )وھي الجّرة الضخمة ( الحالة یغسل المیت ویحنط ویكفن ویصلى علیھ ثم یوضع في خابیة 

  .ویلقى في البحر ) ة بصورة قوی( شابھ ویشد رأس الخابیة أو یغلق الصندوق بأحكام 

أو یشدون برجل المیت شیئاً ثقیالً یجعلھ ینزل إلى قعر البحر ویمنعھ من أن یطفو على سطح الماء كالحجر أو 

ً في حالة التمكن من جعل المیت في خابیة أو صندوق . قطعة من الحدید ثم یلقى في البحر  واالحوط استحبابا

  .أن یشدوا برجلھ ثقالً اختیار وضعھ فیھ وإلقاءه في البحر بدل 

وكذلك في حالة الخوف من العدو أن یخرج المیت من قبره و یحرقة أو یمثِّل بھ بتقطیع أعضاء ه أو نحوه من 

التمثیل ففي ھذه الحالة یجوز أن یوضع المیت في خابیة بعد تغسیلھ وتحنیطھ وتكفینھ والصالة علیھ ویلقى في 

شد برجلھ ثقل ویلقى في البحر بعد إجراء سائر مراسیم تجھیز المیت علیھ البحر لكي نمنع وصول العدو إلیھ أو ی

.  
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  ١٢٢مسألة 

المسلم حرمتھ في مماتھ كحرمتھ في حیاتھ فكما ال یجوز إھانة المسلم وھو حي ال یجوز إھانتھ    //الـشـرح 

لقذرة كالبالوعة أو وھتك حرمتھ وھو میت ومن مظاھر إھانة المیت وھتك حرمتھ ھو دفنھ في بعض المواضع ا

  .المزبلة أو ما شابھ من المواضع القذرة لذا ال یجوز دفنھ في مثل ھذه األماكن 

وكذلك ال یجوز دفن المسلم في مقابر الكفار إذا تمكن من الدفن في غیرھا حتى ولو في مثل دفنھ في البراري أو 

في مقابر  ١لكفار وكذلك ال یجوز دفن الكفارالغابات في غیر بالد المسلمین فإن مقتضى احترامھ عدم كونھ مع ا

  .المسلمین 

  

  

  

  ١٢٣مسألة   

یشترط في المكان الذي یدفن فیھ المیت أن یكون مباحاً بمعنى إنھ یجوز التصرف بھ بدفن المیت   //الـشـرح 

فإنھا  فیھ فال یجوز دفن المیت في مكاٍن مغصوب وكذا ال یجوز دفنھ في مكان ٍ وقف لجھٍة خاصٍة كالمدارس

موقوفة لمدارسة العلم وسكن الطلبة ، أو الحسینیات فھي موقوفة إلقامة عزاء أبي عبد هللا الحسین علیھ السالم 

وعدم جواز الدفن في األماكن الموقوفة لجھة خاصة . ونحوھا كالمساجد فھي موقوفة ألداء الصالة ونحوھا 

كاستلزام تخریب أرضیتھ مثالً أو مزاحمة الجھة یجري سواء كان الدفن مضراً بالوقف بأن یسبب لھ التلف 

الموقوف علیھا كما لو كان الدفن في المسجد یقلل المساحة التي تؤدى فیھا الصالة مما یسبب مضایقة ومزاحمة 

  .للمصلین على نحو االحتیاط الوجوبي أو لم یكن مضراً 

  

  

  

  ١٢٤مسألة 

ھ كما لو دفن المسلم في بالوعة أو نحوھا مما یستلزم ھتك إذا دفن المیت في مكان ال یجوز دفنھ فی //الـشـرح 

  .حرمتھ فیجب نبش قبره وإخراجھ ودفنھ في موضع یجوز دفنھ فیھ 

  : ٢موارد منھا) وجوب النبش ( ویستثنى من ھذا الحكم 

النبش حرجیاً إذا دفن في مكان مغصوب عدواناً أو جھال ً أو نسیاناً ال یجب نبشھ لدفنھ في المكان المباح إذا كان  .١

 . وإال لم یجب على غیر الغاصب 

إذا دفن في مكان مغصوب فال یجب نبشھ بل ال یجوز إذا كان نبشھ مستلزماً لمحذور أشد كبقائھ بال دفن أو تقطع  .٢

ً لھتك حرمتھ ولم یكن ھو الغاصب محل  أوصالھ باإلخراج  أو نحو ذلك بل جوازه فیما إذا فرض كونھ موجبا

 . غاصب في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائھ في أرضھ ولو ببذل عوض زائد إشكال واالحوط لل

إذا أوصى بدفنھ في مكان معین فدفن عصیاناً أو جھال ً أو نسیاناً في غیرھا فال یجب النبش إذا أستلزم فساد بدن  .٣

  ٣المیت وھتك حرمتھ

                                                           
١
أي أب الجنین ( حالة واحدة وھي المرأة الكافرة الحامل بحمل مسلم ) وھو عدم جواز دفن الكفار في مقابر المؤمنین ( وقد استثنى العلماء من ھذا الحكم .  

 . وحملھا  كما لو ارتدت المرأة بعد زواجھا ) مسلم 
٢
  . ١٠١٧مسألة  ١العروة الوثقى ج .  
٣
ق علیھا عدد من العلماء من بینھم السید ھـ  وقد عل)١٣٣٧ــ  ١٢٤٧(آلیة هللا العظمى السید دمحم كاظم الیزدي ) رسالة عملیة(كتاب فقھي : العروة الوثقى .  

  .السیستاني حفظھ هللا وقد كانت مداراً لبحوث الخارج 
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  ١٢٥مسألة 

نیط مع التمكن من التغسیل والتكفین والتحنیط إذا دفن المیت بال غسل أو بغیر تكفین أو بغیر تح //الـشـرح 

وجب نبش المیت وإخراجھ إذا كان ذلك اإلخراج مقدوراً علیھ إلجراء الواجب علیھ من النقص الذي حصل في 

أما إذا لزم من ) إھانة ً أو تحقیراً أو تقلیالً الشأن والمنزلة ( تجھیزه ثم دفنھ ثانیاً ھذا إذا لم یستلزم اإلخراج ھتكاً 

  . إخراج المیت ھتك حرمتھ فاالحوط وجوباً عدم إخراجھ 

  

  

  

  ١٢٧مسألة 

في ھذه المسألة إلى بیان أحكام المیت إذا لم تكن أجزاء بدنھ موجودة  )دام ظلة ( یتطرق المصنف  //الـشــرح 

  : رین بصورة كاملة وأنھ متى یجب تغسیلھ وتحنیطة وتكفینھ والصالة علیھ ومتى ال یجب ذلك ونالحظ ھنا أم

  

إذا كان الموجود من المیت یشتمل على الصدر أو جزءاً من الصدر فإنھ یجب تغسیلھ وتكفینھ والصالة علیھ تارة  .١

 على نحو الفتوى وتارة على نحو األحتیاط الوجوبي 

٢.  ً  .سواء كان الموجود یصدق علیھ أنھ میت ناقص أو أنھ جزء من میت ، فالدفن واجب دائما

 

  :نقول وتفصیل المسألة أن  

غایة ما ھناك أنھ نقص منھ بعض  )أي من یراه یقول ھذا میت(إن الموجود من المیت تارة یصدق علیھ عنوان المیت 

ھذه أطراف : أي من یراه ال یقول ھذا میت بل یقول مثالً  (وتارة الموجود من المیت ال یصدق علیھ عنوان المیت . أجزاءه 

  .) میت أو ھذا صدر میت أو ھكذا

  

رأسھ ویداه (وكانت أطرافھ ) صدره وبطنھ(كما لو كان بدن المیت موجوداً  كان الموجود یصدق علیھ عنوان المیتفإن 

أو كان الموجود من المیت ھیكلھ العظمي بدون لحم سواء ، مقطوعة أو كانت بعض أطرافھ مقطوعة ) ورجاله

عضھا كما لو كانت أحدى یدیھ أو كانت كل عظامھ موجودة أو كانت أغلب عظامھ موجودة وإن نقص منھا ب

ً یجب تغسیل . رجلیھ مفقودة بشرط أن تكون عظام الصدر من ضمن العظام الموجودة  ففي ھذه الصور جمیعا

وتكفینھ باإلزار والقمیص والمئزر إن كانت المنطقة  ١المیت وتحنیطھ إن كان بعض مساجده السبعة موجوداً 

  .لھا أو جزءاً منھا المحصورة بین السره والركبة موجود بأكم

  

  :فلیس الموجود ھو بدن میت بل ھو قسٌم من البدن  أما إذا كان الموجود من المیت ال یصدق علیھ عنوان المیت

  

الكتفین ( فتارة ھذا القسم من البدن ھو القسم الفوقاني من البدن أي القسم األعلى وھو الصدر وما یقابلھ  من الظھر -

ھذا القسم الفوقاني یوجد ھناك أجزاء أخرى كالرأس أو الیدین أو البطن أم كان الموجود سواء كان مع ) وما تحتھما

                                                           
١
  فإن. مساجد المیت السبعة یجب مسھا بالكافور : الحكم یدور مدار موضوعھ وجوداً وعدماً فعندما یقال .  
ھ حكم فإذا كان الموضوع موجوداً فالحكم ثابت فإذا وجدت المساجد السبعة وجب یقال ل) یجب مسھا بالكافور (و ، یقال لھا موضوع ) مساجد المیت السبعة ( 

أي وجوب المس بالكافور ( وإذا لم توجد المساجد السبعة بأن كان المیت مقطوع الرأس والكفین والرجلین فإن وجوب التحنیط ) أي تحنیطھا ( مسھا بالكافور 
ك بعض المساجد موجودة دون بعض فسقوط تحنیط المساجد المفقودة ال یمنع من وجوب تحنیط المساجد وإما إذا كان ھنا، یسقط لعدم وجود الموضوع ) 

  .الموجودة وھذا ما یعبر عنھ المیسور ال یسقط  بالمعسور أي األمر الذي یمكن إمتثالھ ال یسقط بسبب عدم التمكن منھ بشكل كامل 
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كما لو (  ففي ھذه الحالة یجب تغسیل ھذا الجزء وتحنیطھ إذا كان بعض المساجد موجوداً ، فقط ھو القسم الفوقاني 

تیاط الوجوبي ، وكذلك یجب تكفینھ باإلزار وجوب التحنیط ھذا مبني على االح) كانت الجبھة موجودة أو الیدین أو أحداھما

وھي ( والقمیص واالحوط وجوباً تكفینھ بالمئزر أیضاً إذا كان جزٌء من المنطقة التي یجب سترھا بالمئزر موجوداً 

  .وكذلك یجب الصالة علیھ ودفنھ ) المنطقة المحصورة بین السرة والركبة 

لظھر من عمود فقري وأضالع إما جمیع ھذه العظام أو وإذا كان الموجود من المیت ھو عظام الصدر وا -

معظمھا فاالحوط وجوباً تغسیلھا وتحنیطھا إذا كان ھناك من المساجد موجوداً وتكفینھا باإلزار والقمیص والمئزر 

إذا كان قسم  مما یجب ستره باإلزار موجوداً والصالة علیھا فھذا القسم ملحق بسابقة على نحو االحتیاط الوجوبي 

  .في جمیع األحكام من تغسیل وتحنیط وتكفین والصالة علیھ 

   

وتارة أخرى یكون ھذا القسم الموجود من المیت لیس فیھ القسم الفوقاني من بدن المیت كأن وجدت أطرافة كالً  -

 أو كان الموجود بعض عظام، أو بعضاً منھا وسواء كانت تلك األطراف مشتملة على اللحم أو مجّردة عن اللحم 

أو وجد من الصدر شيء ولكنھ ال یشتمل على العظم فحتى لو كان القلب مع ھذا الجزء ) أي لیس معظمھا ( الصدر 

التغسیل وال التحنیط وال التكفین وال الصالة علیھا بل یجب  -في جمیع ھذه الحاالت  -موجوداً فالظاھر أنھ ال یجب 

  .ه األجزاء بخرقة دفنھا فقط واالحوط وجوباً أن یكون الدفن بعد لف ھذ
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  : ١٢٧مخطط المسألة 

  

  
  المـوجــود مـن جـســم المــیـت                                                                                     

  

ً                                                                            إما یصدق علیھ عرفاً عنوان المیت                                                ال یصدق علیھ عنوان المیت عرفا

  )علیھ أنھ جزء أو أجزاء من المیت بل یصدق )                                                                             ( أي أنھ میت نقص منھ بعض أجزاءه (                               

                                     

  

  

  لم یكن ضمن الموجود   إما أن یكون الموجود ھو                                                                                              الجزء المفقود من المیت                                             

  نيالقسم الفوقاني من البدن                                                             القسم الفوقا                                                                                                                  

  

  )                       الصدر وما یقابلھ من الظھر(      ف                                                الـلـحـــم                             االطرا.        

                           یلف بخرقھ على                                        سواء وجد معھ شيء أم ال                                      على عظام المیت فقط          أي نعثر(                                                                         

  األحوط وجوباً ثم یدفن                                                                                              بعض األطراف                                                                  إما جمیع               .         

  مقطوعة                  األطراف مقطوعة          .    

                                                                          و معظم العظام             الموجود العظام                                  الموجود عظام القسم الفوقاني فقط                    إما جمیع العظام                   أ                                              

                                 موجودة والقلیل مفقود       واللحم للقسم الفوقاني                                     إما جمیعھا أو معظمھا                                        موجودة                               .                   

  

                                                                                                                                                                                                                           :                       یجب          :                یجب               

ً                                     :         یجب       :                                                      تغسیلھ                   یجب . ١        تغسیلھ          .١.               .    : األحوط وجوبا

  تغسیلھ                . ١                             تغسیلھ             . ١:                         تغسیلھ                        یجب . ١تحنیط القسم           . ٢   تكفینھ                .٢.            

  تحنیطھ إذا وجد بعض مساجده.  ٢    ار والقمیص                   تكفینھ باإلز. ٢تغسیلھ                         .١تحنیطھ                    . ٢       موجود من المساجدال   بالقطع الثالث                         

  تكفینھ . ٣                                    الصالة علیھ . ٣ تحنیط الموجود              . ٢ث         تكفینھ بالقطع الثال. ٣تكفینھ بالقطع الثالث          . ٣    الصالة علیھ        .٣             

  الصالة علیھ. ٤                                      دفنھ        . ٤ من مساجده السبعة             الصالة علیھ              . ٤الصالة علیھ           . ٤   دفنھ                 . ٤             

  ویجب دفنھ                               :     واالحوط وجوباً    تكفینھ باإلزار والقمیص   . ٣   دفنھ                    . ٥   دفنھ                 . ٥    وال یجب تحنیطھ                   

  تحنیطھ إذا كان بعض مساجده موجوداً            . ١    بل والمئزر إذا كان لھ موضع                                                                                   لعدم وجود موضع                 

  تكفینھ بالمئزر إذا كان قسم من المنطقة. ٢      الصالة علیھ           . ٤        للتحنیط                                                                                       

  ما بین السرة والركبة موجودة              دفنھ             . ٥                                                                                                        

  

  

  

  

  

    

  )صالة لیلة الدفن (                                            
  

  

  :ویعبر عنھا أیضاً بصالة الوحشة 

أي لم ( ال یأتي على المیت أشد من أول لیلة فأرحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا : " أنھ قال � روي عن النبي 

یقرأ في األولى بعد الحمد آیة الكرسي وفي الثانیة بعد ) أي للمیت ( ركعتین لھ  فلیصل أحدكم ) تجدوا ما تتصدقوا بھ 

اللھّم صّل على دمحم ٍ وآل دمحم وأبعث ثوابھا إلى قبر فالن ویسمي : فیقول بعد السالم ، الحمد آیة القدر عشر مرات 

  ".) بدل قولھ فالن ( المیت 

لفاتحة في الركعة األولى سورة التوحید مرتین ویقرأ بعد الفاتحة یقرأ بعد ا: ورویت لھذه الصالة كیفیة آخرى ھي 

اللھم صّل على دمحم وآل دمحم وأبعث ثوابھا إلى ( ویدعو بعد الصالة بما تقدم ، في الركعة الثانیة سورة التكاثر عشر مرات 

  . ) قبر فالن 
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ا إلى المیت فإن هللا سبحانھ وتعالى وقد ورد في ثواب ھذه الصالة أن الشخص إذا صلى ھذه الصالة وأھدى ثوابھ

یبعث من ساعة أداء الشخص للصالة وإھدائھا ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلھ ویوسع في قبره من 

  .الضیق إلى یوم ینفخ في الصور ویعطى المصلي بعدد ما طلعت علیھ الشمس حسنات وترفع لھ أربعون درجة 

  

  

  

  )غسل مس المیت (                                      
  

  

  :یجب غسل مس المیت على المكلف إذا مس میتاً عند تحقق الشروط التالیة 

) أي جسم المیت فیھ حرارة بعدُ ( فلو مسھُ قبل أن یبرد ، أن یكون شخصاً قد مس المیت بعد أن یبرد جسم المیت  -١

  .فال یجب علیھ غسل مس المیت 

فلو مس المیت بعد تمام أغسالھ الثالثة فال یجب على الماس ، أغسالھ الثالثة أن یكون مس المیت قبل إكمال  -٢

 .غسل مس المیت 

سواء الرطوبة ( ال یشترط في وجوب غسل مس المیت أن یكون الشخص قد مس المیت مع وجود الرطوبة  -٣

ل المس سواء كانت ھناك بل وجوب الغسل یتحقق بمجرد حصو) موجودة في بدن المیت أو موجودة في بدن الحي الماس 

  .رطوبة مسریة أو لم تكن ھناك رطوبة 

( أو ال تحلھ الحیاة ) أي یجري فیھ الدم وفیھ أحساس ( ال یشترط في الممسوس أو الماس أن یكون مما تحلھ الحیاة  -٤

ص ماس وظفر المیت ید الشخ(فلو مس الشخص بیده ظفر المیت ، كالسن والظفر ) أي ما ال یجري فیھ الدم ولیس فیھ أحساس 

ظفر الحي ماس وید المیت ( وكذا لو مس الحي ید المیت بظفره ، وجب على ذلك الشخص غسل مس المیت ) ممسوس

كذلك یجب على الحي غسل مس المیت وكذلك لو مس ظفر الحي ظفر المیت أیضاً یجب على الحي ) ممسوس 

أي ال یؤثر الشعر في وجوب غسل مس (  أنھ ال عبرة بھ نعم الشعر وأن كان مما ال تحلھ الحیاة إال. غسل مس المیت 

فلو مس شعر الحي بدن المیت فال ) أي شعر المیت ( أو ممسوساً ) أي شعر الحي ( سواء كان الشعر ماساً ) المیت 

  .یجب على الحي غسل مس المیت وكذلك لو مس بدن الحي شعر المیت ال یجب على الحي غسل مس المیت 

بل حتى لو كان كافراً فإذا ، المیت أن یكون مسلماً حتى یجب غسل مس المیت على من مسھ  ال یشترط في -٥

  .مسھ شخص وجب علیھ غسل مس المیت 

 

وال یشترط في المیت المسلم أن یكون ممن یجب تغسیلھ بل حتى لو كان المیت المسلم ممن ال یجب تغسیلھ  -٦

أو المقتول .  ء كلمة االسالم أو في الدفاع عن االسالم والمسلمین في سبیل إعال ١كالمقتول في المعركة في الجھادٍ 

فبعد أن ، ) كالزاني أو الزانیة المحصنین ( أو رجٍم ) كمن قتل نفساً محترمة بغیر حق فإنھ یقتص منھ بأن یقتل( بقصاٍص 

وجب على  یغتسل من حكم علیھ بالقصاص أو بالرجم یكفن ویحنط ویقتل فإذا مسھ شخص بعدما یبرد جسمھ

  .) ألنھ أغتسل غسل المیت قبل أن یقتل (الحي الماس غسل مس المیت وإن كان المیت ال یجب تغسیلھ 

                                                           
١
  :الجھاد على نوعین .  

  .وھو القتال الذي یبتدأ بھ المسلمون ضد الكفار إلعالء كلمة اإلسالم وإقامة شعائر اإلیمان أي لنشر اإلسالم ) : جومي الھ( ــ الجھاد االبتدائي 
  . وھو القتال للحفاظ على وجود اإلسالم والمسلمین عندما یكونان في خطر إذا ھاجمھم العدو : ــ الجھاد الدفاعي 

  ) .الدفاع ( وعبر عن النوع الثاني من الجھاد بـ ) الجھاد ( بـ   وقد عبر المصنف عن النوع االول من الجھاد
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وھذا الحكم أي وجوب غسل مس المیت على من مس میتاً ال یجب تغسیلھ كالشھید أو المقتول بقصاص أو رجم 

  .١مبني على األحتیاط الوجوبي 

  

  

  

  

                                          

  مـن مـس مـیتــاً                                                        

  

  

  قبـل بـرده                                                                     بعـد بـرده                      

  

  تغسیلھغسیلھ                           بعد قبل ت                بدون رطوبة                 مع الرطوبة              

  

ال نجاسة             بدون الرطوبة                  ال نجاسة حدثیة              نجاسة خبثیة فقط          مع الرطوبة     

  حدثیة وال                                         یجب تطھیر موضع                          .                            

  نجاسة خبثیة نجاسة حدثیة                  التماس فقط              نجاسة حدثیة                                      

  فقط    جاسة خبثیة                   ن                                                            

  

  

  

  

  ١٢٨مسألة   

  .إن الحدث الذي یسببھ مس المیت اإلنساني بعد برده وقبل غسلھ ھو حدث أكبر أي یوجب الغُسل  //الـشـرح   

    تتضح من المقارنة التالیة  ویشترك معھا في أمور أخرى ولكنھ یختلف عن باقي األحداث الكبیرة في أمور        

  بینھما .       
                                                           

١
  غسل مس المیت یجب إذا مس الشخص میتاً إنسانیاً أما من مس حیواناً  ) :١(مالحظة  

  .میتاً فال یجب علیھ غسل مس المیت                
  رد طریقة طریقة غسل مس المیت ھي نفس طریقة غسل الجنابة إذ لم ت: ) ٢(مالحظة 

  .آخرى للغسل غیر طریقة غسل الجنابة                    
  :إذا مات األنسان فإن مسھ یسبب نوعین من النجاسة : ) ٣(مالحظة 

  
 .أي نجاسة حدثیة توجب الغسل واألحكام السابقة كانت مختّصة بھا : نجاسة معنویة  -١
ھو میتة نجسھ حالھ حال باقي الحیوانات المیتة فلو مسھ اإلنسان الحي قبل إكمال أغسالھ الثالثة مع  فالمیت قبل تغسیلھ، أي نجاسة خبثیة : نجاسة مادیة  -٢

وھذه النجاسة الخبثیة تكون قابلة لالنتقال بخالف النجاسة ، وجود الرطوبة المسریة فإن الجزء من الحي الذي المس المیت یكون قد تنجس بنجاسة خبثیة 
 :لالنتقال ولنمثل لذلك بمثال الحدثیة فإنھا غیر قابلة 

  :مع وجود رطوبة بیده فھذا الشخص حصلت عنده نجاستان ) بعد برده وقبل اكتمال أغسالھ الثالثة(ــ لو أن شخصاً مس میتاً  
  

شخص أن یغتسل غسل فلو صافح شخصاً ما فإنھ ال یجب على ذلك ال، نجاسة حدثیة توجب علیھ غسل مس المیت وھذه ال تنتقل من شخص إلى آخر : أوال 
  .مس المیت 

لنجاسة نجاسة خبثیة أصابت یده من مالمستھا للمیت مع وجود الرطوبة المسریة فلو صافح شخصاً أو مسك شیئاً مع وجود الرطوبة المسریة فإن ھذه ا: ثانیا 
  .ذي مسكھ الخبثیة تنتقل من ید الشخص الذي مس بیده میتاً قبل تغسیلھ إلى الشخص الذي صافحة أو الشيء ال

 بعد إكمال أغسال المیت الثالثة فإن بدنھ یكون طاھر فمن مسھ ال تحصل عنده نجاسة حدثیة أو   خبثیة:  )٤(مالحظة 
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  المحدث بالجنابة أو بالحیض أو بالنفاس          المحدث  بمس المیت بعد برده              
) أضرحة المعصومین ( یجوز لھ دخول المساجد والمشاھد  – ١

  والمكث فیھا  
ال یجوز لھ دخول المساجد بغیر اجتیاز فیھا واالحوط وجوباً عدم  – ١

  دخولھ للمشاھد

یجوز للمجنب قراءة العزائم واالحوط وجوباً عدم جواز ذلك ال  – ٢  یجوز لھ قراءة العزائم – ٢
  . للحائض والنفساء 

  ال یجوز لھ وضع شيء في المسجد على االحوط وجوباً  – ٣  یجوز لھ وضع شيء في المسجد – ٣

ال یجوز لھ مس كتابة القرآن واالحوط وجوباً عدم مس لفظ الجاللة  – ٤
  والصفات المختصة بھ تعالى

ز لھ مس كتابة القرآن واالحوط وجوباً عدم مس لفظ الجاللة ال یجو – ٤
  والصفات المختصة بھ تعالى

كالصالة وقضاء ( ال تصح منھ االعمال المشروطة بالطھارة  – ٥
  إال بعد أن یغتسل غسل مس المیت ) األجزاء المنسیة منھا والطواف 

األجزاء  كالصالة وقضاء( ال تصح منھ االعمال المشروطة بالطھارة  – ٥
  إال بعد أن یغتسل غسل الجنابة أو الحیض أو النفاس) المنسیة منھا والطواف 

ً أن یضم إلى الغسل الوضوء إذا كان محدثاً  – ٦ االحوط استحبابا
  باألصغر

  االحوط استحباباً أن یضم إلى الغسل الوضوء إذا كان محدثاً باألصغر – ٦

  

  

أي ما یوجب الوضوء كالنوم أو (  مال أغسالھ الثالثة وكان المكلف محدثاً باألصغرإذا مس المكلف میتاً بعد برده وقبل إك

  .في بالغسل وحده تفاالحوط استحباباً أن یتوضأ مع غسل مس المیت وال یك) خروج الریح أو ما شابھ 

  

  

  

   ١٢٩مسألة 

مفصولة من إنسان من مس قطعة مفصولة من جسم بشري كالید أو الرجل أو غیرھا سواء كانت  //الـشـرح 

أو مفصولة من إنسان میت وسواء كانت ھذه القطعة مشتملة على العظم  كالید أو ) كمن قطعت یده وھو حي ( حي 

الرجل ونحوھا أو كانت مجرد قطعة لحم بال عظم فال یجب علیھ غسل مس المیت وإن كان االحوط استحبابا أن 

  .یغتسل غسل غسل مس المیت 

  

  

   ١٣٠مسألة

كما لو لم یكن ھناك ماء لتغسیلھ أو كان ھناك ماء ولكن تغسیلھ (المیت تارة یمكن تغسیلھ وتارة ال یمكن تغسیلھ  //الشرح 

إذا غسل المیت باألغسال الثالثة فمن یمسھ بعد إكمال ) إذا أمكن تغسیلھ ( ففي الحالة األولى ) یؤدي إلى تناثر لحمھ 

) إذا لم یمكن تغسیلھ فیمم المیت بدل الغسل ( أما في الحالة الثانیة .األغسال الثالثة ال یجب علیھ غسل مس المیت 

  . فمن مس ھذا المیت بعد أن یمم بالتراب وجب علیھ أن یغتسل غسل مس المیت 
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  )األغـســال المـستحبـــــــة  (                       

  

  

في كتبھم الفقھیة أو في كتب ) قدس هللا أسرارھم ( كبیرة من األغسال المستحبة ذكرھا الفقھاء  ھناك مجموعة         

بالدلیل المعتبر والثابت استحبابھ ) دام ظلھ ( ولكن لم یثبت استحباب قسم من ھذه االغسال عند المصنف ، األعمال 

  :من ھذه األغسال ھو

  

  : ١االغسال الزمانیة 

من المستحبات المؤكدة حیث ورد في التأكید على استحبابھ عدة روایات منھا ما رواه  وھو: غسل الجمعة  -  ١

  : عبد هللا بن المغیرة عن أبي الحسن الرضا علیھ السالم قال 

  .واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر : سألتھ عن الغسل یوم الجمعة فقال 

  ) . أي الذي ثبت استحبابھ وأكد األئمة علیھم السالم في روایاتھم على شدة استحبابھ (  دوقد فھم العلماء من كلمة الوجوب ھنا االستحباب المؤك

ھو من طلوع الفجر الصادق حتى الغروب فال یشرع غسل الجمعة قبل طلوع الفجر الصادق : وقت غسل الجمعة 

  .وال بعد غروب الشمس 

و االحوط األولى أن ) لشمس في الوسط ما بین شروقھا وغروبھا وھو الوقت الذي تصبح فیھ ا( واألفضل اإلتیان بھ قبل الزوال 

یأتي بھ في الوقت المحصور بین زوال الشمس والغروب بنیة القربى المطلقة أي من دون أن ینوي المغتسل أن 

، فال )  تعالى أغتسل غسل الجمعة قربة الى هللا(: بل ینوي ھكذا ) أي خارج الوقت ( أو قضاء ) أي في داخل الوقت ( غسلھ أداء 

: أي ال ینوي ھكذا (، وال یقید نیتھ بالقضاء ، ) أغتسل غسل الجمعة أداًء قربة إلى هللا تعالى: أي ال ینوي ھكذا (یقید نیتھ باألداء 

  .) أغتسل غسل الجمعة قضاء قربة إلى هللا تعالى

ت من طلوع الفجر یوم السبت إلى غروب في یوم السب) لمن فاتھ أن یغتسل في یوم الجمعة ( ویجوز قضاء غسل الجمعة 

  . فال یجوز قضاءه بعد غروب الشمس ، الشمس 

) أي من طلوع الفجر الصادق یوم الخمیس وحتى غروب الشمس فیھ(وكذلك یجوز تقدیم غسل یوم الجمعة في یوم الخمیس 

  .وذلك إذا خاف المكلف عدم الحصول على الماء الكافي للغسل یوم الجمعة 

  .) أي برجاء أن یكون مطلوبا عند هللا تعالى ( الغسل في یوم الخمیس بنیة رجاء المطلوبیة وتكون نیة 

  .فإذا وجد الماء الكافي للغسل في یوم الجمعة فإنھ یستحب إعادة الغسل في یوم الجمعة 

والرابعة ، رین والثالثة والعش، والتاسعة عشر والحادیة والعشرین ، غسل اللیلة األولى واللیلة السابعة عشر  -٢

  .والعشرین من شھر رمضان المبارك 

، ووقت الغسل فیھما من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، غسل یوم العیدین الفطر واألضحى  -٣

  .واألفضل أن یأتي بھ قبل صالة العید 

  .ام من شھر ذي الحجة الحر) یوم عرفة ( والیوم التاسع ) یوم الترویة ( غسل الیوم الثامن  -٤

  .واألفضل في الیوم التاسع أن یأتي بالغسل عند الزوال 

  

  

:                                                                                                            ١األغسال المكانیة 

جمیع جوانبھا وطاف بھا ،  غسل قبل دخول الحرم المكي ، والحرم المكي ھو ما أحاط بمكة المكرمة من – ١

                                                           
١
  .وھي ما یستحب اإلتیان بھا بسبب دخول زمان معین ، وال یحتاج المكلف ألعادتھا لو صدر منھ الحدث بعد اكتمالھا : االغسال الزمانیة .  
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ولھ عالمات خاصة محددة رآھا كل من تشرف بالذھاب إلیھا ، وھذا الحرم ال یجوز للمكلف أن یدخلھ إال وھو 

  .محرم على تفصیل مذكور في كتاب مناسك الحج ، فالحرم المكي أوسع من مكة المكرمة 

  .غسل قبل دخول مكة المكرمة  – ٢

  مشرفة غسل قبل دخول الكعبة ال – ٣

  .غسل قبل دخول حرم المدینة المنورة  ، وحرم المدینة أوسع من المدینة فھو محیط بھا – ٤

  .غسل قبل دخول المدینة المنورة  – ٥

  .� غسل قبل دخول مسجد النبي  – ٦

  

  :٢أغسال فعلیة 

ع عنھا وأمر بتركھا لمن أراد الحج أو ترك أمور معینة منع الشار: غسل قبل اإلحرام  ، واإلحرام ھو  – ١

األول قصد اإلحرام ، : العمرة ، ویجب أن یكون ھذا الترك بنیة القربى إلى هللا تعالى ، و واجبات اإلحرام ثالثة 

  .الثاني التلبیة ، الثالث لبس ثوبي اإلحرام 

  غسل قبل زیارة الكعبة المشرفة  – ٢

ھو تذكیة اإلبل بواسطة طعنھا في ثغرة النحر وھي المكان : النحر غسل قبل النحر أو الذبح في الحج ،  – ٣

والذبح ھو تذكیة البقر والغنم وغي  رھا من الحیوانات بواسطة قطع . المنخفض بین أعلى الصدر وأصل العنق 

  .األوداج األربعة الحلقوم ، والمريء ، والعرقان الغلیظان المحیطان بالحلقوم 

  .حج یوم العید غسل قبل الحلق في ال – ٤

  .صلى هللا علیھ وآلھ وسلَّم غسل قبل وداع قبر النبي  – ٥

غسل قبل المباھلة مع الخصم ، والمباھلة من البھلة بضم الباء وفتحھا وھي اللعنة ، فالمباھلة مالعنة وذلك  – ٦

لى الكاذب أو المبطل أنھ اذا اختلف خصمان كل یدعي أن الحق معھ فیدعوا كل منھما هللا تعالى أن ینزل لعنتھ ع

  .منھما 

  .غسل قبل القیام باالستخارة  – ٧

  .غسل قبل القیام بصالة االستسقاء  – ٨

ً قد غسل باألغسال الثالثة  – ٩ فھذا ) ماء السدر وماء الكافور والماء القراح ( غسل یأتي بھ الشخص إذا مس میتا

من مسھ بعد ذلك أن یغتسل غسل مس المیت ولكنھ المیت بعد تغسیلھ بھذه االغسال یكون طاھراً فال یجب على 

  .یستحب لھ ذلك أي یستحب لھ أن یغتسل غسل مس المیت 

  

جمیع ما تقدم من األغسال الزمانیة والمكانیة والفعلیة تغني عن الوضوء فال یحتاج المغتسل للوضوء بعدھا 

  .ویجوز لھ مباشرة ما یشترط فیھ الطھارة كالصالة وغیرھا 

ن األغسال التي ذكرھا بعض العلماء على أنھا مستحبة ولكن لم یثبت استحبابھا عند السید المصنف    أما غیرھا م

فإنھا ال تغني عن الوضوء فالبد للمكلف أن یتوضأ بعدھا إذا أراد أن یأتي بشيء مشروط بالطھارة ، ) دام ظلھ(

أي برجاء أن یكون ھذا الغسل مطلوباً ( اء المطلوبیة وإذا أراد المكلف اإلتیان بأحد ھذه األغسال فعلیھ أن یأتي بھا برج

  .) عند هللا تعالى 

  :ومن األغسال التي لم یثبت استحبابھا عند المصنف 

                                                                                                                                                                      
١
 .ل التي  یؤتى بھا بسبب دخول المكلف لمكان معین ، ووقت أداء ھذه األغسال یكون قبل دخول ھذه األمكنة قریباً منھا وھي األغسا 
٢
دث قبل أن یؤدي وھي أغسال یؤدیھا المكلف قبل القیام بفعل من األفعال ، وھي تنتقض بالحدث قبل حصول الفعل ، فلو أغتسل لزیارة البیت الحرام ولكنھ أح 

ال أغسالھ رة فإن غسلھ قد انتقض فإذا أراد تحصیل االستحباب فعلیھ إعادة الغسل ، وھكذا جمیع األغسال الفعلیة عدا الغسل بعد مس المیت بعد اكتمالزیا
  .الثالثة 
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عدا اللیالي األفراد التي ذكرت .....) كاللیلة الثالثة والخامسة(الغسل في لیالي األفراد من شھر رمضان المبارك  – ١

  ....... ) كاللیلة األولى واللیلة السابعة عشرة ( فیھا سابقاً حیث ثبت استحباب الغسل 

  .وكذلك لم یثبت استحباب الغسل في تمام اللیالي العشرة األخیرة من الشھر الفضیل عدا ما تقدم ذكره منھا 

  

  .غسل آخر في اللیلة الثالثة والعشرین من شھر رمضان المبارك قریباً من الفجر – ٢

  

  .الرابع والعشرین من ذي الحجة الحرام غسل في یوم المباھلة  – ٣

  

  . وھو أول أیام الربیع  ١غسل یوم النیروز – ٤

  

  .غسل یوم النصف من شعبان  – ٥

  

وھو السابع  ٢الغسل في أول یوم من رجب وآخر یوم منھ وفي منتصف رجب ، ویوم المبعث النبوي – ٦

  .والعشرون من رجب 

         

أي عند أضرحتھم ( ومین علیھم السالم سواء كانت الزیارة من قریب الغسل لزیارة كل واحد من المعص – ٧

  .أو كانت من بعید  )المقدسة 

  

  

  .غسل الیوم الخامس والعشرین من ذي القعدة وھو یوم دحو األرض  – ٨

  

  

                              

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

                                                           
١
  .في السنة المیالدیة  ٢١/٣یصادف یوم وتعني بالفارسیة الیوم الجدید كما قیل وھو أول أیام السنة الفارسیة ، وفیھ تتساوى ساعات اللیل مع ساعات النھار، و 
٢
  .وفي ھذا الیوم بدأ نزول الوحي والقرآن على النبي األعظم � وھو من المناسبات المھمة عند المسلمین كافة 
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  )ر الجبائــ(                                              
  
  

  .أصلحھُ من الكسر : ویُقال َجبََر یجبُر العظَم ، أي إصالح العظم من الكسر ) الجبر ( من :  الجبیرة لغةً 

 ً أي قطع ( أو خرق ) كما في حالة الكسر لغرض إصالحھ ( ھي ما یوضع على العضو من األلواح :  الجبیرة اصطالحا

إذا حدث فیھ كسر ، أو ) األدویة التي توضع على الجرح أو القرح  كالجبس أو بعض( ونحوھا ) القماش كاللفاف وما شابھ 
  . ٢ ١أو قرح ، جرح 

) أعني الوجھ أو الیدین(تارة یكون وجوده في موضع من مواضع الغسل في الوضوء ) الكسر أو الجرح أو القرح (ثم أن 

  . )أعني الرأس والقدمین(وتارة یكون وجوده في موضع من مواضع المسح في الوضوء 

وعلى كل حال سواء وجدت في مواضع الغسل أو في مواضع المسح فتارة ال یكون في غسلھ الموضع المصاب 
والضرر ھو أن یزید غسل الموضع المصاب أو مسحھ من شدة المرض أو یتسبب الغسل أو المسح بحدوث مرض جدید  (أو مسحھ ضرر 

ففي ھذه الحالة أي عند ) یستلزم مشقة وصعوبة كبیرتین ال تتحمل عادة  كأن یكون الغسل أو المسح( أو حرج ) أو یطیل مدة الشفاء
الوجھ ( وجود الضرر أو الحرج من غسل العضو المصاب أو مسحھ یتعین على المكلف أن یغسل ما یجب غسلھ 

  .أي یتوضأ وضوءاً طبیعیاً ) الرأس والقدمین ( ویمسح ما یجب مسحھ )  والیدین 

  :العضو أو مسحھ ضرراً أو حرجاً للمكلف ففي ھذه الحالة لدینا أربع صور وتارة أخرى یستلزم غسل  

ولم تكن في الموضع جبیرة أي كان ) الوجھ والیدین ( أن یكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل  -١
ح وال یجب غسل الكسر أو الجرح أو القرح مكشوفاً ففي ھذه الحالة یجب غسل المنطقة المحیطة بالجرح أو القر

أن یضع على الجرح أو القرح قطعة قماش طاھرة ویمسح ) احتیاط استحبابي ( الجرح أو القرح واالحوط األولى 
ألن الفرض أنھ ال یستطیع غسلھ ( وكذلك االحوط استحباباً أن یمسح على نفس الجرح أو القرح إذا امكنھ ذلك ، علیھا 

 . االحتیاط االستحبابي  فیمسحھ على نحو) ولكنھ قد یستطیع مسحھ 
ً لیس علیھ جبیرة ففي ھذه الصورة ال یجوز للمكلف أن یغسل  أما إذا كان العضو مكسوراً وكان الكسر مكشوفا

  .المنطقة المحیطة بالكسر بل یجب علیھ في ھذه الحالة أن یتیمم 

في ھذه الصورة عند وكانت علیھ جبیرة ف، أن یكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل  -٢
ً وال یكفي  الوضوء تغسل المنطقة السلیمة التي ال تغطیھا الجبیرة أما الجبیرة فیمسح علیھا على االحوط وجوبا

 .غسل الجبیرة بدل المسح علیھا بل البد من المسح علیھا على االحوط وجوباً 
 
الجرح أو القرح أو الكسر جبیرة ففي أن یكون الجرح أو القرح أو الكسر في أحد مواضع المسح وكانت على  -٣

 .ھذه الحالة یتعین على المكلف أن یمسح على الجبیرة وال یجوز لھ التیمم 

 
ولم تكن علیھ جبیرة وفي ھذه الصورة یتعین  ١أن یكون الجرح أو القرح أو الكسر في أحد مواضع المسح -٤

 رح ونحوه جبیرة بأن یمسح على الجالتیمم وال یجوز لھ أن یتوضأ وضوء ال

                                                           
١

أما ، ضو بسبب وجود كسر أو جرح أو قرح للجبائر ھي خصوص الجبائر التي توضع على الع) حفظھ هللا ( إن األحكام التي سیذكرھا المصنف : مالحظة  
أو اللفافات التي تلف بھا الرجل أو الید بسبب وجود الم أو ، الجبائر التي توضع على العضو ألسباب أخرى كالعصابة التي یعصب بھا الرأس لعالج الصداع 

 .یجب التیمم إذا لم یتمكن المكلف من رفھا وغسل ومسح العضو تحتھا  تشنج عضلي أو ما شابھ فھذه الجبائر ال تشملھا األحكام المذكورة في مبحث الجبائر بل
٢
 .ھو التقیح الذي یحصل على الجسم بسبب وجود الدمل أو التھاب الجلد : القرح  
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إذا أصیب المكلف بجرح أو قرح أو كسر                                                                                                                                      
  مسحھ لضرٍر أو حرج و لم یتمكن من غسلھ أو .                                        

 

 

  أو تكون علیھ جبیرة                                               إما أن یكون الجرح أو القرح                          

                        ً  أو الكسر مكشوفا

إذا كان في                        ن في                           إذا كا                                                                                       

 مواضع المسح  غسل                           مواضع ال   إذا كان كسر                   كان جرح أو قرح                          إذا 

  

یمسح       یجب غسل ما حولھ                         ١                             في احد مواضع المسح             في احد مواضع الغسل         

ً ٢                                      )الرأس أو القدمین(  )          الوجھ أو الیدین(  على   الجبیرة   أن یمسح                       االحوط وجوبا

                                                  على الجبیرة          یتعین التیمم                                                             

  یجب غسل                    یتعین التیمم -١

  ما حول الجرح    

  وضع خرقة على الموضع ویمسح على: االحوط األولى  -٢    

  الخرقة و أن یمسح على نفس القروح إذا تمكن من ذلك      

  

  

  

   ١٣١مسألة 

  :یشترط في الجبیرة حتى یصح وضوء الجبیرة توفر أمرین  //الشرح 

  : طھارة ظاھرھا  :الشرط األول 

ثالً فم، بمعنى أن تكون الطبقة الخارجیة من الجبیرة طاھرة غیر متنجسة بالدم ، وال یضر نجاسة باطن الجبیرة 

لو وضع على الجرح قطن فتنجس بالدم ثم لف علیھ لفاف طاھر بحیث لم تصل النجاسة إلى الطبقة الخارجیة من 

  .فھذه الجبیرة ظاھرھا طاھر فیتحقق الشرط األول ، اللفاف 

                                                                                                                                                                      
١

لرأس یكفي فیھ المسح تارة یكون على القدم أو الرأس جرح أو قرح ولكن المكلف یتمكن من مسح منطقة أخرى من القدم مثالً ألن القدم أو ا:  مالحظة   
ً ( مقدار اصبع عرضاً ففي ھذه الحالة یجب على ھذا المكلف أن یتوضأ وضوءاً طبیعیاً  ال وضوء جبیرة وال یتیمم ألن وضوء الجبیرة أو التیمم یكون ) اختیاریا

  .لمن ال یتمكن من الوضوء الطبیعي االعتیادي أما المتمكن من الوضوء فال یشرع لھ غیره 
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  :أما إذا كان ظاھر الجبیرة متنجس ففي ھذه الحالة صور 

ت ال تتأثر بأجراء الماء علیھا ففي ھذه  الحالة یطھرھا ثم أن یتمكن المكلف من تطھیر الجبیرة كما لو كان : ١

  .یتوضأ وضوء الجبیرة بأن یمسح علیھا 

  : أن یتمكن المكلف من تبدیل الجبیرة والتبدیل یتحقق بواحدة من صورتین : ٢

  .أن ینزع الجبیرة من على العضو ویستبدلھا بجبیرة أخرى . أ 

بیرة األصلیة المتنجسة ولكن بشرط أن تعتبر الجبیرة الثانیة جزءاً أن یضیف جبیرة أخرى طاھرة على الج. ب 

فمثالً لو كانت الجبیرة المتنجسة الموجودة على الجرح لفاف فجاء المكلف ، من الجبیرة األولى في نظر العرف 

. اف األول بقطعة طاھرة من لفاف آخر ولف بھا الجبیرة األولى فمن ینظر إلى اللفاف الثاني یعتبره جزء من اللف

( ولكن لو كانت الجبیرة األولى المتنجسة من الجبس وجاء بلفاف طاھر ولفھا بھ فقد ال یرى الناس الجبیرة الثانیة 

  ).الجبس ( جزء من الجبیرة األولى ) اللفاف 

  

سة بإحدى الطریقتین السابقتین فإنھ یمسح على الجبیرة الطاھرة ویغسل الم نطقة التي ال فإذا ما بدل الجبیرة المتنّجِ

  .تغطیھا الجبیرة من العضو الموجودة على أطراف الجبیرة 

أما إذا لم یتمكن من تطھیر الجبیرة وال تبدیلھا كما لو كانت الجبیرة من الجبس فلو وضع علیھا لفافاً فإنھ ال یعد 

جبیرة أویسبب للمكلف عرفاً جزءاً من الجبیرة ولم یتمكن من تطھیرھا كما لو كان الماء یضر بالعضو أو یتلف ال

یجب أي غسل المناطق التي ال تغطیھا الجبیرة من العضو الذي (ففي ھذه الحالة یكتفي بغسل أطرافھا. حرجاً أو ضرراً 
  ).غسلھ كالید مثالً 

حیث أنھ یتعارف أن تكون ، ھذا الحكم إذا لم تكن الجبیرة تزید على حجم الجرح أكثر من المقدار المتعارف 

سم فإنھ یتعارف مثالً أن تكون حجم الجبیرة عشرة  ٥من حجم الجرح فمثالً إذا كان مقدار الجرح  الجبیرة أكبر

  ، ١سنتیمتر مثالً فتزید عن طول الجرح من الجانبین مثالً 

  :أما لو كانت الجبیرة تزید على الجرح بأكثر من المتعارف عند الناس فھنا صورتان 

فھنا یرفع الجبیرة ویغسل المقدار الصحیح من العضو الذي كانت تغطیھ : أن یتمكن المكلف من رفع الجبیرة . أ 

ثم یضع جبیرة طاھرة على الجرح ویمسح علیھا أو یطھر الجبیرة النجسة التي رفعھا ویضعھا على الجرح بعد 

  .أن یغسل المقدار الصحیح الذي تغطیھ الجبیرة ثم یمسح على الجبیرة التي طھرھا 

  :من رفع الجبیرة فھنا حالتان  ال یتمكن المكلف.  ب

أن یكون عدم التمكن من رفع الجبیرة ألن رفعھا یوجب ضرراً على الجرح ففي ھذه الحالة یمسح على   -١

  .الجبیرة بعد تطھیرھا كما تقدم 

                                                           
١
في  السید لم یحدد مقداراً معیناً لحجم الجبیرة الزائد عن الجرح الذي یسمح بھ في الجبیرة بل ترك ذلك للعرف أي لما ھو متعارف عند الناس :مالحظة  

 .حاالت التجبیر فما أذكره من أرقام مجرد للتمثیل ال للتحدید فقد تزید وقد تنقص بحسب الجرح ونوعھ 



149 
 

كما لو كان الرفع یضر بالمقدار ، أن یكون عدم التمكن من رفع الجبیرة لسبب آخر غیر األضرار بالجرح   -٢

یح الذي تغطیھ الجبیرة أو غیره مما ال تغطیھ الجبیرة أو كان الرفع یسبب الحرج للمكلف كتحمل نفقة الصح

ففي جمیع ھذه األحوال إذا كانت الجبیرة الزائدة عن الحجم ، مضرة بحالھ أو كان الرفع یضر بعضواً آخر 

فاالحوط ) أعلى األنف وطرف الحواجب الكفین والجبھة من قصاص الشعر إلى ( المتعارف في عضو من أعضاء التیمم 

أما لو كانت . وجوباً الجمع بین وضوء الجبیرة بأن یمسح على الجبیرة الزائدة عن المتعارف وبین التیمم أیضاً 

  .الجبیرة في غیر أعضاء التیمم وجب على المكلف أن یتیمم 

  

ملك ( فلو كانت الجبیرة مغصوبة ،  ةیشترط في الجبیرة لكي یصح المسح علیھا أن تكون مباح :الشرط الثاني 

بل لو خالف المكلف وتوضأ وضوء الجبیرة ومسح على ، ال یجوز المسح علیھا ) الغیر وتصرف بھا بغیر أذنھ 

  ١.الجبیرة المغصوبة فإن وضوءه باطل على االحوط وجوباً 

  

  

  ١٣٢مسألة 

  : یشترط في جواز المسح على الجبیرة أمور // الشرح 

  : األول 

  .تكون الجبیرة وضعت على العضو بسبب وجود كسر أو جرح أو قرح في العضو  أن 

إذا كان في مواضع ( أو لم یتمكن من مسحھ ) إذا كان في مواضع الغسل ( أما إذا لم یتمكن المكلف من غسل العضو 

  : ألمر آخر غیر وجود الجرح أو القرح أو الكسر علیھ ) المسح

 ) كما لو التصقت علیھ مادة نجسة یصعب إزالتھا ( ر إزالة النجاسة منھ كما لو كان العضو نجساً ویتعذ .١

أو كان استعمال الماء یسبب للمكلف الضرر كما لو كان جلده مصاب بمرض ال یصدق علیھ أنھ جرح أو قرح  .٢

 واستعمال الماء یضره 

 .بالعضو وكانت إزالتھا تستلزم الحرج _ كالقیر أو بعض األصباغ _ لصوق شيء  .٣

جمیع ھذه الحاالت ال یجوز للمكلف أن یتوضأ وضوء الجبیرة بل یجب علیھ التیمم نعم إذا كان الشيء ففي 

أما لو كان . الملتصق بالعضو دواء أستعمل لعالج الجرح أو القرح أو الكسر فإنھ یجري علیھ حكم الجبیرة 

كلف الجمع بین التیمم والوضوء الالصق على العضو شيء غیر الدواء وكان في مواضع التیمم فقد وجب على الم

  . الجبیري 

  :الثاني 

  . )  ١٣١وقد تقدم مثالھ في مسألة ( أن ال تزید الجبیرة عن الجرح أو القرح أو الكسر أكثر من المقدار المتعارف   

                                                           
١

فیجب استیعابھا ) الوجھ والیدین ( من المسح على الجبیرة فإنھا لو كانت في مواضع الغسل ) ظلھ دام ( كلما ذكره السید :مالحظھ  
أما لو كانت . بالمسح باجمعھا من جمیع الحھات إال الخلل الذي ینوجد بین الخیوط ونحوھا مما ال یتمكن المكلف من الوصول الیھ 

 ) .أي نفس المقدار كما لو لم تكن الجبیرة موجودة ( المسمى في المسح علیھا  فیكفي) الرأس أو القدمین ( الجبیرة في مواضع المسح 



150 
 

ات فلفھ كما لو كان المتعارف أن یلف مثل ھذا الجرح بمسافة عشرة سنتیمتر( فإن زادت الجبیرة عن المقدار المتعارف 

وغسل الموضع السلیم الذي تغطیھ ھذه ) عشرة سنتیمترات في المثال ( وجب رفع المقدار الزائد ) بعشرین سنتیمتر 

، ومسح العضو إذا كانت  )كالوجھ والیدین ( المسافة الزائدة من الجبیرة إذا كانت الجبیرة في عضٍو یجب غسلھ 

  .) كالرأس والقدمین ( الجبیرة في موضع یجب مسحھ 

كما لو ( فإن لم یتمكن المكلف من رفع المقدار الزائد أو كان متمكناً من رفعھ ولكن كان الرفع یسبب حرجاً للمكلف 

أو كان الرفع یسبب لھ ضرراً على الموضع ) كانت الجبیرة جبس وكانت إعادة التجبیس بعد كل وضوء تسبب حرجاً للمكلف 

لوضوء ویجب على المكلف أن یتیمم إذا لم تكن الجبیرة في موضع السلیم نفسھ ففي ھذه الحالة یسقط وجوب ا

أما إذا كانت الجبیرة الزائدة عن المتعارف التي یتمكن المكلف من رفعھا في مواضع التیمم ) الكفین والجبھة (التیمم 

  .فاالحوط وجوباً الجمع بین التیمم والوضوء الجبیري 

أي نفس الجرح أو ( ارف من الجبیرة یستلزم ضرراً نفس الموضع المصاب أما إذا كان رفع المقدار الزائد عن المتع

ففي ھذه الحالة یتوضأ وضوء جبیري بأن یمسح على الجبیرة وأن كانت أكبر من الحجم ) القرح أو الكسر 

  .المتعارف 

  

  :الثالث 

أما لو كان . مضراً بھ أن یكون الجرح أو القرح أو الكسر في نفس مواضع الوضوء وكان استعمال الماء        

في مواضع أخرى غیر مواضع الوضوء واتفق أن الوضوء یضر بھ كما لو كان الجرح في أذنھ مثالً ولكنھ عندما 

یستعمل الماء بالوضوء على مواضع الوضوء یتضرر ذلك الجرح في األذن ففي ھذه الحالة یتعین على المكلف 

  .التیمم

ة وجود الجرح أو القرح أو الكسر في موضع من مواضع الوضوء ولكنھ وكذلك یجب على المكلف التیمم في حال

كما إذا كان الشخص لدیھ جرح في  ١كان یتضرر عند غسل عضو آخر من أعضاء الوضوء بصورة اتفاقیة

إصبعھ و صدفة ً كان إذا غسل ذراعھ یتضرر ذلك الجرح في اإلصبع ففي مثل ھذه الحالة یجب على المكلف 

 . التیمم 

  

  

  ١٣٣لة مسأ

كما لو كانت الجبیرة تغطي كل الوجھ ، أو ) أي تغطي كل العضو( للعضو  إذا كانت الجبیرة مستوعبة// الشرح 

تغطي إحدى الیدین من المرفق إلى أطراف األصابع ، أو تغطي القدم من الكعب إلى أطراف أصابع القدم  ففي 

أي كل ما تقدم ( المكلف إذا لم تكن الجبیرة مستوعبة ھذه الحالة تجري على المكلف نفس االحكام التي تجري على 

  .في ھذه المسألة ) دام ظلھ ( المصنف  ٢على مختار) ذكره في المسائل السابقة 

                                                           
١
  .أي األمر الذي یحدث صدفة ً ، األمر االتفاقي في قبال األمر اللزومي  
٢
الوجوبي بالجمع بین  إلى االحتیاط) قدس سره (إشارة إلى وجود خالف في المسألة ، أي ھناك أكثر من رأي ، حیث ذھب بعض العلماء كالسید الخوئي  

  .بكفایة الوضوء الجبیري فقط : ولكن المصنف أختار الرأي القائل . وبین التیمم ) المسح على الجبیرة (الوضوء الجبیري 
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أي كان الوجھ والرأس تغطیھما الجبیرة بشكل كامل وكذلك وكذلك الیدین من (  وأما إذا استوعبت الجبیرة كل أعضاء الوضوء

كما لو ( أو كانت الجبیرة تغطي معظم أعضاء الوضوء ) بع والقدمین من الكعبین إلى أطراف األصابع المرفق إلى أطراف األصا

فاألحوط وجوباً في مثل ھذه الحالة أن یجمع المكلف بین الوضوء الجبیري ) كانت األعضاء تغطیھا الجبیرة عدى الوجھ مثالً 

یرة التي تغطي الوجھ بدل غسلھ ویمسح على الجبیرة التي وبین التیمم ، فیمسح على الجب) أي المسح على الجبیرة ( 

تغطي الیدین بدل غسلھما ویمسح على الجبیرة التي تغطي رأسھ وقدمیھ ، ثم یتیمم فیضرب بكفیھ المجبرتین على 

  .التراب ویمسح على جبھتھ وعلى كفیھ 

  

  

  ١٣٤مسألة 

فمسح المكلف علیھا بدل الغسل فإذا أراد أن ) أي تغطي كل الكف ( إذا كانت الجبیرة مستوعبة للكف  //الشرح 

) بسبب مسحھا بدل الغسل(یمسح رأسھ وقدمیھ فیجب علیھ أن یمسح بواسطة الرطوبة التي صارت على جبیرة الكف 

  .وال یجوز لھ أن یأتي بماء جدید یجعلھ على الجبیرة ویمسح بھا على الرأس والقدمین 

احتیاط ( بل كانت تغطي بعضھا والبعض اآلخر مكشوف فاألحوط األولى أما لو لم تكن الجبیرة مستوعبة للكف  

أي الذي ال تغطیھ (  أن یمسح رأسھ وقدمیھ بواسطة الرطوبة الموجودة على الجزء المكشوف من الكف) استحبابي 

  .) الجبیرة

  

  

  

  

     

 : ١٣٥مسألة 

  //الشرح 

  
  : في ضیق الوقت) ة أي من كانت على بعض أعضاءه جبیر( إذا شفي صاحب الجبیرة 

  

كما لو لم یبق على شروق الشمس إال خمس دقائق على شروق الشمس مثالً وكان أداؤه لصالة الصبح        

فلو كان قد توضأ وضوء الجبیرة فال یجب علیھ ) فصالة الصبح في ھذه الحالة یكون وقتھا مضیق ( یستغرق خمسة دقائق  

إذا كان شفاءه حصل في أثناء الوضوء أو حصل الشفاء بعد االنتھاء ) یاریاً عادیاً بأن یتوضأ وضوءاً إخت( إعادة الوضوء 

سواء كان الشفاء حصل قبل أداء الصالة ) في المثال  ١صالة الصبح( من الوضوء وكذلك ال یجب علیھ إعادة الصالة   

كما (یة سواء كانت صلوات مستحبة وكذلك ال یجب علیھ إعادة الوضوء للصلوات التال. أم بعد أدائھا أو في أثنائھا 

نعم إذا أراد أن یصلي بعد ذلك ، ) لو أراد قضاء صالة اللیل أو صلوات واجبة كما لو أراد قضاء الصلوات التي فاتتھ في أیام سابقة

صالة الظھر بعد دخول وقتھا فعلیھ إعادة الوضوء ألن صالة الظھر بعد ذلك ال ینطبق علیھا أنھا صالة في ضیق 

  .ھذا كلھ إذا كانت وظیفتھ قبل الشفاء ھي الوضوء الجبیري . ت بل ینطبق علیھا أنھا صالة في سعة الوقت الوق

                                                           
١
  .یعبر عن صالة الصبح في مثالنا ھذا بذات الوقت أي صاحبة الوقت  



152 
 

فیجب على المكلف في ھذه الحالة إعادة  ١أما إذا كانت وظیفتھ قبل الشفاء الجمع بین الوضوء الجبیري والتیمم

كما لو أراد أن ) صالة الصبح في المثال ( لتالیة لصالة الوقت بالنسبة لألعمال ا) أي بأن یتوضأ وضوءاً اعتیادیاً ( الوضوء 

  .أما الصالة ذات الوقت فال یحتاج إلعادة الوضوء لھا ، یصلي بعد صالة الصبح مثالً صالةً مستحبةً أو واجبةً 

   

   :وأما إذا حصل الشفاء في سعة الوقت 

ففي سعة ) أي یسع إعادة الوضوء والصالة في داخل الوقت (  كما لو حصل الشفاء عند الفجر مثالً فھذا الوقت واسع       

  :الوقت إما أن یكون الشفاء حصل بعد إتمام الوضوء وإما في أثناءه 

  

أرتفع ( فتجري في ھذه الحالة نفس التفصیالت السابقة التي ذكرت لمن شفي  :الشفاء حصل بعد أتمام الوضوء 

األخرى من صلوات مستحبة ( ضوء للصالة ذات الوقت أما األعمال التالیة فال یحتاج إلعادة الو) عذره في ضیق الوقت

فإذا كانت وظیفتھ قبل الشفاء ھو الوضوء الجبیري فال یحتاج إلى إعادة الوضوء لھا أیضاً ) وواجبة غیر ذات الوقت 

فیجب علیھ إعادة ) ھامش كما مثلنا في ال( أما إذا كانت وظیفتھ قبل الشفاء ھي الجمع بین الوضوء الجبیري والتیمم 

  .الوضوء لتلك األعمال 

  

  :المكلف في ھذه الحالة مخیر بین أمرین  :الشفاء حصل أثناء الوضوء الجبیري 

 ) اختیاري ( بأن یتوضأ وضوءاً اعتیادیاً ) أي إعادة الوضوء ( استئناف الوضوء  .١

الذي ترك غسلھ من البشرة بسبب إكمال الوضوء الجبیري على طریقة الوضوء االختیاري ، أي من الموضع  .٢

لو كانت على الید الیمنى للمكلف جبیرة فتوضأ وضوء الجبیرة فغسل وجھھ وغسل : مثالھ ، وجود الجبیرة فیھا 

من یده الیمنى ثم انتقل إلى غسل الید الیسرى فحصل الشفاء في ھذا الوقت  )الذي لیس علیھ جبیرة(الجزء الظاھر 

ة أن یرجع إلى یده الیمنى ویرفع الجبیرة عنھا ثم یغسل المنطقة التي كانت تغطیھا فیجوز للمكلف في ھذه الحال

ً ثم یكمل وضوءه بأن  الجبیرة ــ بنیة الوضوء ــ ثم یرجع إلى یده الیسرى ویعید غسلھا أن كان قد غسلھا سابقا

یكون في حالة عدم ) االختیاري  أكمال الوضوء على طریقة الوضوء( یمسح على رأسھ وقدمیھ ولكن ھذا االختیار الثاني 

وھو الوجھ وأجزاء الید الیمنى التي كانت مكشوفة لیس ) أي في حالة عدم جفاف تمام األعضاء السابقة ( فوات المواالة 

 .أما لو فاتت المواالة فیجب على المكلف إعادة الوضوء ، علیھا جبیرة في مثالنا 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
١
 .مم ولم یتمكن المكلف من رفعھا كما إذا زادت الجبیرة عن المقدار المتعارف وكانت في مواضع التی 
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   ١٣٥مخطط المسألة 

  

  

 إذا برئ ذو الجبیرة                                                            

 

 برئ في ضیق الوقت                                                              برئ في سعة الوقت                     

  

  إذا حصل الشفاء  ل الشفاء                     إذا حص          ھا من                  حكم الصالة ذات                     حكم غیر

  أثناء الوضوء   م الوضوء                      بعد تما ألعمال                         الوقت                          الصلوات وا     

  )أي قبل تمام الوضوء(                                                        المشروطة بالطھارة                                           

  ال یجب على                                                                      نفس التفصیالت   

  التي ذكرت في شق                                    المكلف إعادة                                                                     

 ً   )إذا برئ في ضیق الوقت(إذا كانت وضیفتھ                   إذا كانت                 الوضوء مطلقا

  قبل الشفاء ھي الوضوء         وضیفتھ قبل الشفاء                   

  ي الجمع بین الوضوء الجبیريالجبیري            ھ                       

   والتیمم                                                            

  ال یحتاج إلى إعادة الوضوء           

  لتلك األعمال والصلوات               یجب علیھ إعادة              

 لألعمال التالیة  الوضوء                                                 

  إما أن یعید الوضوء            أو یتم وضوءه                                                                                            

 على طریقة الوضوء    )      وضوء یستأنف ال(                                                                                             

  االختیاري من موضع                                                                                                                           

  غسل البشرة التي كانت                                                                                                                          

  تغطیھا الجبیرة                                                                                                                                

  

  

٠  

  

  : ١٣٦مسألة 

مطابق للواقع ویعمل وفق اعتقاده ووظیفتھ الشرعیة فھنا ال كالم بصحة تارة یكون اعتقاد المكلف    //الشرح 

وضوئھ سواء أعتقد عدم وجود الضرر وكان فعال الضرر غیر موجود فتوضأ وضوًء اعتیادیاً فوضوؤه صحیح 

  .أو اعتقد الضرر وكان الضرر موجود فعالً ، فتوضأ وضوًء جبیریاً فوضوؤه صحیح أیضاً ، 
ان ال یكون اعتقاد المكلف مطابق للواقع  ، وتارة ال یطابق عمل المكلف لما یعتقده ، وھنا ولكن في بعض األحی

  :لدینا أربعة صور 

 :  )عمل المكلف مطابق العتقاده ولكنھ مخالف للواقع وكان ھناك جرح أو قرح أو كسرفعالً (  .١

أن استعمال الماء في الوضوء  كما إذا كان على أحد أعضاء وضوء المكلف جرح أو قرح أو كسر وأعتقد المكلف

یضُر بجرحھ أو قرحھ أو كسره فتوضأ وضوء الجبیره بأن مسح على الجبیره الموجوده على الجرح أو القرح أو 

  .الكسر ثم تبین لھ أن استعمال الماء ال یضر بجرحھ فوضوؤه صحیح 

 

 : )ح أو كسر فعالً عمل المكلف مطابق العتقاده ولكنھ مخالف للواقع ولم یكن ھناك قرح أو جر(  .٢
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كما إذا اعتقد وجود جرح او قرح او كسر على احد أعضاءه واعتقد أن استعمال الماء یضر بھ فتوضأ وضوء  

كما لو كانت یده مثال تؤلمھ وتصور وجود كسر فیھا واعتقد أن الماء یضر بھا فتوضأ وضوء جبیره فظھر عدم وجود كسر في یده بل (جبیره 

  .فوضوءه باطل ) ر لیس بجرح وال قرح وال كسرإن سبب األلم شيء آخ

 

 ) :عمل المكلف مطابق العتقاده ولكنھ مخالف للواقع وكان ھناك ضرر واقعي (  .٣

كما إذا كان على أعضاءه جرح أو قرح أو كسر واعتقد عدم تضرر العضو من استعمال الماء فتوضأ وضوًء  

ان استعمال الماء مضر بھ وان وظیفتھ  كانت الوضوء  بان غسل العضو ثم تبین بعد ذلك) اختیاریا ( طبیعیا 

  .فعملھ غیر مطابق لوظیفتھ الفعلیھ فاالحوط وجوبا اعادة الوضوء ، الجبیري 

 

 ) : عمل المكلف غیر مطابق العتقاده ولكنھ مطابق للواقع( .٤

ترك الوضوء  كما إذا كان على احد أعضاءه جرح او قرح او كسر واعتقد ان استعمال الماء مضر بھ ولكنھ

ً ثم تبین ان الماء ال یضر بجرحھ وان وظیفتھ الوضوء االختیاري  فھذا ، الجبیري وتوضأ وضوًء اختیاریا

ولكن عملھ مخالف العتقاده فھو یعتقد أن ) اي مطابق لما یجب علیھ فعالً (الشخص وان كان عملھ مطابق للواقع 

ً وظیفتھ شرعا الوضوء الجبیري وخالف اعتقاده وتوضأ و فاالحوط  )فقد ال یتمشى منھ قصد القربى(ضوًء اختیاریا

 .وجوبا إعادة الوضوء 
  

  

  )١٣٦(مخطط المسألة 
  

  

  الـمـكــلـف                                                                         
  

  یعتقد عدم الضرر                                                       اما ان یعتقد الضرر                                                     

  عمل وفق اعتقاده                                                                                                                               

  )وضوء اختیاري (   ده                           عمل خالف اعتقا                             عمل وفق اعتقاده                           

  )                            وضوء اختیاري)                                       (وضوء جبیري(                  

  وتبین عدم الضرر                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                     

   اذا كان في العضوفعالً              اذا كان یعتقد وجود                                                                        

  االحوط وجوباً  االحوط وجوباً                                    جرح أو قرح أو كسر               قرح أو جرح أو قرح               

  اعادة الوضوء                                     اعادة الوضوء         وتبین عدم الضرر               في العضو وتبین سالمة                

  العضو                                              

  وضوؤه صحیح

  لوضوؤه باط                              

  

  

  

  

  

  

  



155 
 

  : ١٣٧مسألة 

  :الغسل الجبیري   //الشرح 
أن األحكام المذكورة في مبحث وضوء الجبیرة لمن كانت على بعض أعضاء وضوءه جرحاً أو قرحاً أو         

كسراً تجري أیضاً في األغسال أي لمن وجب علیھ غسل كغسل الجنابة أو الحیض أو ما شابھ وكان على بعض 

جرح أو قرح أو كسر، فإنھ یغسل المناطق السلیمة من جسمھ أما المناطق التي   -غسلھا  الواجب -أعضاء جسمھ 

فیھا جرح أو قرح أو كسر فإنھ یكتفي بغسل ما حولھا في بعض الصور أو یضع خرقة علیھا ویمسح فوق الخرقة 

الجبیري أیضاً ،  في صور أخرى ، وھكذا حسب ما ذكر من تفاصیل في وضوء الجبیره فإنھا تأتي ھنا في الغسل

إال في غسل المیت فلو كان على بدن المیت جرح أو قرح أو كسر فال تجري علیھ تلك األحكام ، أي ال یغسَّل 

فالمیت ال یصدق علیھ أنھ یتأذى من استعمال الماء في تغسیلھ حتى یغسل غسالً (المیت غسالً جبیریاً بل یغسَّل بالغسل االعتیادي 

  ).جبیري 
  

  :أحكام الغسل الجبیري عن أحكام الوضوء الجبیري في بعض األمور ولكن تختلف 

) علیھ جبیرة(إذا كان المانع من استعمال الماء وجود جرح أو قرح سواء كان موضع الجرح أو القرح مجبوراً  -  ١

ً (أم ال  ، سل الجبیرة فالمكلف مخیر في حالة وجوب الغسل علیھ كما لو كان مجنباً بین أن یتیمم أو یغتسل غ) مكشوفا

  .بینما كان في موارد الوضوء غیر مخیر بل یجب علیھ الوضوء الجبیري فقط على تفصیل تقدم ذكره 

 

محل الجرح أو ( إذا اختار المكلف الغسل الجبیري عندما كان على بعض أعضاءه جرح أو قرح  وكان المحل - ٢

الحوط استحباباً أن یضع خرقة على موضع الجرح مكشوفاً فلھ االجتزاء بغسل أطراف الجرح أو القرح وا) القرح 

 .أو القرح ویمسح علیھا 

وھنا الحكم یشمل جمیع االعضاء سواء كانت القدمین أو الجبھة أو الكفین أو غیرھا بینما كان في الوضوء أذا 

وال یجوز لھ الوضوء تعین على المكلف التیمم ) الجبھة أو القدمین أو الكفین ( كان القرح أو الجرح في مواضع التیمم 

  .الجبیري

 

فأن كان موضع الكسر مجبوراً تعین علیھ االغتسال مع المسح على ، إذا كان المانع من استعمال الماء كسراً  - ٣

  . )فھنا المسح على الجبیرة على نحو الفتوى بینما كانت في الوضوء على نحو االحتیاط الوجوبي ( ، الجبیرة 

 

ً ولكنھ ال إذا كان المانع من ا - ٤ ً ، أو لم یكن الكسر مكشوفا ستعمال الماء كسراً وكان موضع الكسر مكشوفا

بینما كان حكم تعین التیمم في الوضوء في حالة كون الكسر مكشوفاً ، یتمكن من المسح على الجبیرة تعین التیمم 

توضأ وضوءاً جبیریاً ویكتفي فقط وال یشمل من كان كسره مجبّراً ولكنھ ال یتمكن من مسح الجبیرة بل علیھ أن ی

 .بمسح أطراف الجبیرة 
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  : ١٣٧مخطط المسألة 
  
  

  من وجب علیھ الغسل ولم یتمكن من الغسل                                       

  االختیاري فسبب عدم التمكن                                                        

 

  أو یكون وجود كسر في بعض              أن یكون وجود جرح أو قرح                           أما                 

  أعضاءه        على األعضاء التي یجب غسلھا                                                              

                      

.                                                                                                                              مكشوفغیر                        الكسر مكشوف                                      ر بین  المكلف مخی                     

  

  ال یستطیع         یستطیع المسح   تعین علیھ التیمم                                  ي     لجبیرالغسل االتیمم                                

  المسح على         الجبیرة      على                                                                                                                

  الجبیرة                                         الجرح أو القرح                    الجرح أو القرح                                             

  مكشوف                           علیھ جبیرة                            

  تعین علیھ        تعین علیھ                                                                                                                          

  التیمم          الغسل مع المسح           یغسل بأطراف                    غسل أطراف                                                    

  على الجبیرة     رح أو القرح                   الجبیرة واالحوط                          الج                       

  واالحوط استحباباً أن یضع             وجوباً أن یمسح                  

 خرقة علیھ ویمسح على الخرقة            على الجبیرة               
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  )الـتـیـمــم (                                                   
  

  

  

َمھُ : في اللغة  وتیمم للصالة فعل ،یمم المریض مسح وجھھ ویدیھ بالتراب و، ده وتیمم االمر توخاه وتعمده قص: یمَّ

  .ذلك لصالتھ 

 ً علماً لمسح الوجھ  فأصل التیمم في اللغة القصد ثم كثر استعمالھ في مسح الجبھة والیدین حتى صار التیمم اسما

ً ( والیدین بالتراب ففي مجمع البحرین قولھ تعالى  . أي اقصدوا الصعید الطیب ) ولم تجدوا ماًء فتیمموا صعیداً طیبا

  .والصعید ھو التراب 

  

) الوضوء أو الغسل(طھارة المائیة ھي الطھارة الترابیة التي یصار الیھا عند عدم تمكن المكلف من ال: اصطالحاً 

  .لتیمم حكم اضطراري یشرع للمكلف عند االضطرار فا،

  

  متى یصح التیمم من المكلف إذا أتى بھ بدل الغسل أو الوضوء ؟ -:س 

  :یصح التیمم في سبعة مواضع  :الجواب 

   :أألول الموضع 

یھ أو إذا لم یحصل المكلف على الماء الالزم للقیام بما یجب علیھ من غسل أو وضوء سواء انعدم وجود الماء لد

كان الماء موجوداً ولكن بكمیة قلیلة بحیث ال تكفي ألداء ما علیھ من غسل أو وضوء بحسب األمر المتوجھ الیھ 

ً إن كان محدث وكذلك لو كان لدیھ ماء ولكنھ فاقد لبعض الشروط التي یجب توفرھا . بالحدث األكبر أو األصغر  ا

لو كان الماء نجساً أو كان مضافاً أو كان مغصوباً فوجود  في الماء لكي یصح استعمالھ في الغسل أو الوضوء كما

  .ھذا الماء وعدمھ على حٍد سواء 

ثم أن المكلف إذا فقد الماء فال یجوز لھ أن ینتقل مباشرة من الغسل إلى التیمم أو من الوضوء إلى التیمم إال بعد أن 

ماء بجٍد واھتمام فال یقتصر في البحث على وكذلك علیھ أن یسعى للماء أي أن یكون طلبھ لل، یبحث على الماء 

فقط بل علیھ أن یجتھد في طلب الماء حتى لو استلزم ذلك أن یبحث عنھ في مكان آخر  )مثالً (بیتھ أو مكان عملھ 

ث العرف یرى أنھ فاقد للماء كما لو كان ینعم لو كان الماء في منطقة بعیده بح، أو أن یقطع مسافة للحصول علیھ 

دینة أخرى أو في محلة بعیدة جداً عن محلتھ ففي ھذه الحالة یصدق علیھ أنھ فاقد للماء فیجوز لھ التیمم الماء في م

.  

أنھ ال یدري ھل ھناك  أي( فمجرد عدم العلم ، وكذلك المسافر إذا فقد الماء فإنھ ال یجوز لھ أن ینتقل إلى التیمم مباشرة 

بل یجب علیھ أن ) التیمم ( إلى الطھارة الترابیة ) الغسل أو الوضوء ( یة ال یكفي للتحول من الطھارة المائ )ماء أم ال 

           وجود الماء في االماكن التي یظن وجود الماء فیھا ١یبحث عن وجود الماء حتى یحصل لھ العلم بعدم

التي أو في القافلة  )ھ للسفرأغراضھ التي أصطحبھا معأي في أثاثھ و( فلو احتمل وجود الماء في رحلھ، ) مضان وجود الماء (

وجب علیھ البحث عن الماء في كل  )االشخاص الذین یمرون في الطریق الذي ھو فیھ (یسافر معھم أو عند بعض المارة 

  .ھذه الموارد فإن لم یعثر على الماء جاز لھ حینئِذ التیمم 

                                                           
١

ھل یوجد عندك : المكلف یكون ذھنھ خالي من الحكم فلو قیل لھ ) عدم العلم (أنھ في حالة : الفرق بینھما )  العلم بعدم (و ) عدم العلم : (ھنا لدینا مصطلحان  
ھل یوجد عندك : فلو قیل لھ . كون في ذھنھ حكم وھو الحكم بعدم وجود الماء فإن المكلف ی) العلم بالعدم (أما في حالة ، أي ال أعلم ، ال ادري : ماء ؟ لقال 
كافیة لكي ینتقل إلى ) العلم بالعدم ( غیر كافیة لكي ینتقل المكلف إلى التیمم بینما الحالة الثانیة أي ) عدم العلم(فالحالة األولى . ال یوجد عندي ماء : ماء ؟ لقال 

 .مرحلة التیمم 
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ء وجب علیھ البحث عن الماء في االماكن ولم یكن عنده ما )الصحراء الواسعة المقفرة (اما لو كان الشخص في فالة 

أما مقدار المسافة ، أن كان ھناك طریق . القریبة من المكان الموجود فیھ وفي الطریق الذي یمر بھ المسافرون 

  التي یبحث فیھا عن الماء فتختلف من حیث وعورة االرض التي ھو فیھا أو عدم وعورتھا ففي االرض الحزنة 

ً أن یبحث في مساحة كالمناطق ) الوعرة (    دائریة نصف قطرھا یبلغ غلوة سھم الجبلیة وما شابھ االحوط وجوبا

متراً ویكون مركز الدائرة ھو المكان الموجود  ٢٢٠وأكثر ما حددت بھ الغلوة  )أي المسافة التي یبلغھا السھم عند رمیھ(

  .فیھ المكلف كما موضح في المخطط ادناه 

 ھو الظن العالياألطمئنان (ن إذا اطمأ. دار إال في حالة واحدة الة البحث أكثر من ھذا المقوال یجب على المكلف في الف

غلوة سھم في االرض الوعرة أو غلوة (  بوجود الماء الخارج الحد المذكور )ونحوھا% ٩٨ - % ٩٩ أي یضن بوجود الماء بنسبة

لمكلف أنھ غیر واجد للماء كما لو علم بوجود بحیث ال یكون البعد لمسافة یصدق على ا) سھمین في االرض السھلة 

  .الماء بعد عشرة كیلوا مترات مثالً ففي ھذه الحالة ال یجب علیھ البحث أكثر من المقدار المذكور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المساحة الدائریة التي یجب البحث                         المساحة الدائریة التي یجب البحث فیھا           

  فیھا في األرض السھلة                                         في األرض الوعرة                 

                                    

  )مركز الدائرة یمثل نقطة وجود المكلف (                                      

  

  :ضیق الوقت في حالة 

لة ضیق الوقت فأن البحث یقتصر فیھ على المقدار الذي یقع فیھ بعض أما في حا. ھذا كلھ في حالة سعة الوقت 

فمثالً لو كان بقي من الوقت ثالثة ارباع الساعة على غروب الشمس وأراد أن ، الصالة أو كلھا خارج الوقت 

 وكان یحتاج إلى ربع ساعة ألداء الظھر والعصر ففي ھذه الحالة یقتصر في البحث على، یصلي الظھر والعصر 

أو ال ) المساحة الدائریة كل ( تكفي للبحث في كل المقدار المحدد  مقدار نصف ساعة فقط سواء كانت النصف ساعة

  . تكفي فإنھ یبحث لنصف ساعة ضمن المسافة المحددة فإن لم یجد الماء تیمم وصلى 

  

  :أو الحرج في حالة الخوف 

 –ان المال قلیالً بحث ال یعتد بھ إذا فقد فال یشملھ الحكم أما لو ك –إذا خاف المكلف على نفسھ أو مالھ المعتد بھ 

ً أو كان في الفحص حرج، من لٍص أو ظالٍم أو سبع ونحوه  ال یتحملھ عادة كما لو كان مریضاً والبحث یسبب لھ  ا

ففي ھذه األحوال یسقط وجوب الفحص ، مشقة ال یتحملھا أو أقتضى البحث صرف أموال مضرة بحالھ عادةً 

  :مثالً  ١حالة الخوف أو الحرج بمقدار
                                                           

١
أي أن المكلف إذا كان مضطراً لترك بعض الواجب لعدم تمكنھ منھ بسبب الضرر أو الحرج وكان متمكناً من القسم اآلخر ): ات تقدر بقدرھا الضرور( ألن 

ة برمتھا بل یسقط فمثالً من ال یتمكن من القیام في الصالة ال تسقط عنھ الصال، من الواجب ففي ھذه الحالة ال یسقط منھ المقدار الذي ال یتمكن منھ المكلف فقط
  .عنھ القیام فقط فیصلي من جلوس ، وھذه قاعدة عامة في جمیع ابواب الفقھ 

  

        م٤٤٠مكان المكلف  من            

 م٢٢٠مكان المكلف من  
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لو كان في بعض الجھات التي یجب على المكلف البحث فیھا عن الماء سبع أو ظن أن فیھا سبع  :مثال الخوف 

بحیث تولد في نفسھ خوف معتد بھ ففي ھذه الحالة یسقط عنھ البحث في ھذه الجھة التي یخاف البحث فیھا أما 

  .فیھا باقي الجھات فال یسقط وجوب البحث 

  

لو كان المكلف في ارض سھلة مثالً وكان البحث في تمام المساحة الدائریة حرجیاً على المكلف  :مثال الحرج 

ولكنھ یستطیع من دون حرج معتد بھ أن یبحث في مساحة أقل ففي ھذه الحالة ال یسقط وجوب البحث في المساحة 

  .األقل ویسقط البحث في المساحة األكثر منھا 

 

  

  

  : ١٣٨ مسألة

، یفة التیمم ن وجود الماء قبل أن ینتقل إلى وظع) البحث ( إذا فقد المكلف الماء وجب علیھ الفحص  //الشرح 

بدون أن یفحص عن  عدم وجوده للماءبمجرد انتقل الى التیمم ف من الفحص ولكن لو خالف المكلف ما یجب علیھ

ك كل الفحص أي لم یفحص أبداً أو ترك بعض الفحص وجود الماء في المنطقة التي یلزمھ فیھا الفحص سواء تر

وكان تیممھ برجاء ، كمن فحص في بعض الجھات وترك الفحص في باقي الجھات الواجب علیھ الفحص فیھا 

ففي ھذه  –أي برجاء أن یكون التیمم عند فقد الماء بدون فحص مشروعاً عند هللا سبحانھ وتعالى  –المشروعیة 

حتى لو تبین بعد ذلك أن تیممھ باطل وكذلك صالتھ باطلة ، بل إن صالتھ محكومة بالبطالن الحالة األحوط لزوماً 

  .المنطقة التي ترك الفحص فیھا ال یوجد فیھا ماء 

  

  : ١٣٩مسألة 

ً ك(إذا لم یكن عند المكلف ماء سوى ماء یحرم على المكلف أن یتصرف بھ // الشرح   )ما لو كان الماء الموجود مغصوبا

فالمكلف في ھذه الحالة حكمھ حكم من لم یجد الماء فیجب . ضى صاحبھ أن یتصرف بھ من قبل الغیر أي ال یر

عي علیھ التیمم والماء المغصوب الذي عنده حكمھ حكم المعدوم أي ال یعتبر المكلف واجداً للماء لوجود مانع شر

  . –ب في المثال وغصمالب وھو حرمة التصرفمن التصرف بھ ـــ 

  

  

  :لثاني االموضع 
إذا كان الماء موجوداً ولكن المكلف ال یتمكن من الوصول إلى الماء كما لو كان المكلف كبیراً في السن وال یقوى  

أو كان مریضاً ال یقوى على تحریك نفسھ للوصول الى الماء ، أو كان الوصول الى الماء على الوصول للماء 

كما لو كان ھناك بئر فیھ ماء ولم تكن لدیھ وسیلة الستخراج (  المغصوب م كالتصرف في اإلناءیتوقف على ارتكاب عمل محرَّ 

ولكنھ عاجز شرعاً أي أن ھناك ) أي بدنیاً ( فالمكلف ولو لم یكن عاجز تكویناً ) الماء من البئر غیر استعمال الدلو المغصوب 

یكون المانع من أستعمال  ، ویمكن أن المغصوب اإلناء مانع شرعي یمنعھ من استعمال الماء وھو التصرف في

كما لو كان الماء  )أي المال الكثیر الذي لھ قیمة ولیس قلیالً ال یعبأ بھ (الماء و خوفھ على نفسھ أو عرضھ أو مالھ المعتد بھ 

في منطقة فیھا سبع مفترس أو عدو أو لص أو خشي الضیاع والتیھان في الصحراء أو غیر ذلك من االسباب 

في جمیع ھذه االحوال یجوز للمكلف الحصول على الماء رغم وجوده في منطقة المكلف  التي تمنع المكلف من

  .التیمم بدل الوضوء أو الغسل 
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ھو إنحصار وجوده في أواني الذھب أو الفضة ، ) غیر المغصوب ( أما لو كان المانع من استعمال الماء لمباح 

أنھ یحرم ) ٣٠(ھب أو الفضة ، وقد تقدم في المسألة فلم یكن عند المكلف ماء غیر الماء الموجود في آنیة الذ

أي النجاسة المعنویة التي تزال بواسطة الوضوء أو ( استعمال أواني الذھب والفضة في التطھر من الحدث 

، فإن ) أي النجاسة المادیة كالدم والبول والغائط التي تزال بواسطة غسل الموضع المتنجس ( والخبث ) الغسل 

ألواني الذھب  من تخلیص الماء من أواني الذھب والفضة حیث ال یعد ذلك التخلیص أستعماالً تمكن المكلف 

حاول المكلف تخلیص الماء من السماور بتفریغھ في و في السماورالفضي اً فمثالً لو كان الماء المباح موجود( في نظر العرفوالفضة 

 الخزفيألن استعمال السماور یكون بأخذ الماء منھ بواسطة القوري  – للسماور فإن ھذا التصرف یعد في نظر العرف استعماالً  الخزفي القوري

ثل موز فال یجوز ھذا التصرف بینما لو فرغ ماء السماور في الدلو فإن العرف ال یرى أن ھذا التفریغ استعمال للسماور فیما اعد لھ السماور فیج

في ھذه الحالة على المكلف ان یخلص الماء من آنیة الذھب یجب )  ھذا التصرف لتخلیص الماء من آنیة الذھب والفضة

    .والفضة بالطریقة الي ذكرناھا ویتوضأ بھ بعد ذلك 

أو تمكن منھ  لعدم وجود إناء آخر یفرغھ فیھ( أما إذا لم یتمكن من تخلیص الماء المباح من آنیة الذھب أو الفضة 

فضي أو الذھبي فیما أعد لھ كمثال السماور والقوري في ولكن كان التخلیص ھو أعمال في نظر العرف لإلناء ال

 ً فھل یسقط ) المثال اعاله أو لعمل شبیھ بالعمل الذي أعد لھ یكون ھذا االستعمال محّرم على االحوط وجوبا

 ١فیھ اشكال ، أي ھنا یتوقف المصنف عن الفتوى: وجوب التوّضؤ في ھذه الحالةویجب على المكلف التیمم ؟ قال 

.   

  

  :موضع الثالث ال
كما لو خاف المكلف اصابتھ بمرض لو استعمل الماء في الوضوء أو الغسل  إذا كان استعمال الماء مضراً بھ

أي خاف المكلف أن استعمال الماء سیسبب تأخر ( سبب برودة الجو الشدیدة مثالً أو اعتقد أمتداد المرض المصاب بھ فعالً 

، ھذا اذا لم تكن وظیفتھ ھي ال الماء فیجوز لھ التیمم في ھذه األحوال ، أو اشتداد مرضھ بسبب استعم) شفاءه 

ففي ھذه الحالھ ال یجوز ) كما لوكان على یده جرح واعتقد أن استعمال الماء ي الغسل أو الوضوء یضر بجرحھ ( الوضوء الجبیري 

الم عن الوضوء الجبیري سابقاً وقد مر تفصیل الك) أعني الوضوء الجبیري ( لھ التیمم بل علیھ أن یؤدي وظیفتھ 

  . فراجع 

  

   :الموضع الرابع 

فیستعمل الماء في شربھ ) كما لو لم یكن لدیھ من الماء مایكفیھ للشرب والوضوء( إذا خاف المكلف على نفسھ من العطش 

عالقة للمحافظة على نفسھ ویتیمم ، والحكم نفسھ كون في حالة خوفھ على غیره ن االشخاص الذین یرتبطون بھ 

الخ سواء كان ذلك ...بحیث یكون من شأن المكلف المحافظة علیھ واألھتمام  كوالیھ أو أبناءه أو زوجتھ أو إخوتھ 

، وكذلك لو كان یخاف على حیوان من شأنھ ) الكافر(أو من غیرھا ) المسلم والذمي (  الغیرمن النفوس المحترمة

وز لھ ستعمال الماء في شرب من یخاف علیھ العطش ویتیمم المحافظة علیھ من العطش في جمیع ھذه االحوال یج

  .بدل الغسل أو بدل الوضوء 

ولكن یجب علیھ جفظھ ) شخص ال علقة لھ بھ ( أما لوخاف على خص آخر غیر المذكورین سابقاً من الیھمھ أمره 

 ً واجب شرعي ولكنھ لو ھلك بسبب ، أو لم یكن الحفاظ علیھ ) كولد المسلم أو المجنون المسلم المسلم ومن بحكمھ( شرعا

كما لو كان ھناك كافر غیر كتابي یسافر مع المكلف فھذا الیجب شرعاً الحفاض علیھ ولكن (  العطش لتعرض المكلف الى حرج شدید

في ھذه الحالة یجوز للمكلف ن یصرف الماء في شرب ) ولو ھلك عطشاً التھم المكلف بالتسبب بموتھ یقع المكلف في حرج شدید 

                                                           
١١

أي إذا كان الماء موجوداً في آنیة الذھب أو ( كان رأي المصنف في تعلیقتھ على العروة الوثقى للسید الیزدي یوافق رأي السید الیزدي في أن ھذه الحالة  
 ١التعلیقة على العروة الوثقى ج: (المصدر ) ........... فإنھ ینتقل الى التیمم ... یھا حیث ال یتمكن من تفریغھ في ظرف آخر الفضة وكان الظرف منحصراً ف

  )المسوغ الثامن من مسوغات التیمم
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بل الندراج ھذه الحالة ) خوف العطش :المسوغ الرابع ( ؤالء االشخاص ویتیمم ولكن ال بھذا العنوان من المسوغات ھ

  .تحت مسوغ آخر من المسوغات كالمسوغ الخامس أو المسوغ السابع 

  

  

  :الموضع الخامس 

إلى حد یصعب تحملھ لى  )أي الصعوبة والشدة والضیق(الحرج والمشقة  إذا استلزم استعمال الماء في التیمم

  :، وتصور الحرج یكون على أنحاء المكلف 

كما إذا توقف الحصول على الماء على  أن تكون الصعوبة والحرج یحصالن للمكلف بسبب تحصیلھ للماء –أ 

ثمٍن مرتفع جداً بطلبھ من شخص یذل المكلف ویعیره بإعطائھ الماء ، أو یتوقف الحصول على الماء على شرائھ 

إذا كان الثمن ال یضر بحال المكلف وجب على المكلف شراء الماء للوضوء وال أما یضر بحال المكلف ،  بحیث

دینار في  ٢٥٠كما لو كان سعر قنینة الماء (إن كان سعر الماء أضعاف سعره الطبیعي یجوز لھ التیمم بدل الوضوء حتى و

بحال المكلف وجب علیھ شراء قنینة الماء بھذا السعر  اً لم یكن ھذا الثمن مضردینار و ٢٥٠٠الحال الطبیعي وارادھا البائع بعشرة اضعافھا 

   ) .للوضوء وال یجوز لھ التیمم 

النفس من ) تقزز(، بسبب شدة برودة الماء ، أو لتنفر  أن تكون الصعوبة والمشقة في نفس استعمال الماء –ب 

  .ساخ لطاھره كالنخامھ مثالً استعمال الماء بسبب غیر بما ینفر نھ طبع المكلف بعض األو

وكان كما لو كان لدیھ ماء یكفي للوضوء فقط  كون الصعوبة والمشقة فیما یالزم استعمال الماء في الوضوء -ج 

الجو حاراً جداً بحیث إذا لم یبلل المكلف رأسھ بالماء إتقاًء لشدة الحر لوقع في حرج شدید ، فإن استعمال الماء في 

  .ة الزمھ أنھ ال یتمكن من تبلیل رأسھ فیقع في الحرج والمشقة الوضوء في ھذه الحال

        .فیجوز للكلف في ھذه األحوال أن یتیمم بدالً عن الوضوء 

  

  : السادس الموضع 

فتارة یكون الماء لصالة أو بعض الصالة خارج الوقت ، ذا إذا استلزم تحصیل الماء او استعمالھ وقوع اإ ما
لیھ یحتاج لفترة زمنیة بحیث لو انفق المكلف وقتھ في سبیل الحصول على الماء لخرج موجوداً ولكن الحصول ع

عن وقت الصالة فتقع الصالة خارج الوقت أو یقع قسم من الصالة خارج الوقت وقسٌم منھا داخل الوقت كما لو 
ود في مكان بقي عن وقت الغروب نصف ساعة وكان اداء صالة الظھر والعصر یستغرق ربع ساعة والماء موج

یستغرق وقت الذھاب الیھ عشرون دقیقة مثالً ففي ھذه الحالة لو ذھب المكلف للحصول على الماء فسوف یبقى 
من الوقت لغروب الشمس عشرة دقائق فقط وھي غیر كافیة ألداء صالة الظھر والعصر فسوف یقع قسم من 

  .ي تقع صالتھ بالكامل داخل الوقت صالة العصر خارج الوقت ففي ھذه الحالة یتیمم المكلف ویصلي لك

ً ونفس الحالة لو كان الماء موجوداً عند المكلف ولكن استعمالھ في الوضوء یستغرق وقت بحیث لو توضأ لوقعت  ا
الصالة أو جزء من الصالة خارج الوقت كما لو كان الوقت الباقي على شروق الشمس خمسة دقائق وكانت صالة 

لو توضأ ألستغرق وضوءه ثالث دقائق فال یكفي ما یبقى من الوقت ألداء صالة ف، الفجر تستغرق خمسة دقائق 
  .فیتیمم ویصلي ألن التیمم یأخذ وقت اقل من من الوضوء ، الفجر 

  

   :السابع الموضع 

إذا كان الماء موجوداً ولكن المكلف عاجز شرعاً عن استعمالھ في الوضوء ألنھ مكلف بواجب اھم من الوضوء 
  .الواجب صرف الماء واستعمالھ في اداء ھذا الواجب االھمیستدعي ھذه 
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ولم  )ةیثالدم أو غیرھا من النجاسات الخب كالبول أو(ة یثء ودخل المسجد فوجد فیھ نجاسة خبكما لو كان عند المكلف ما
ً ففي ھذه الحالة یحصل تزاحم بین الوا      جبینیكن الماء یكفي للوضوء وتطھیر المسجد من النجاسة الخبیثة معا

) فالوضوء لھ بدل وھو التیمم وتطھیر المسجد لیس لھ بدل (  فیقدم األھم وھو تطھیر المسجد)  أعني الوضوء وتطھیر المسجد( 

  .الوضوء   عنفیصرف الماء في تطھیر المسجد ویتیمم بدالً 

ھ أو ثیابھ من النجاسة وكذلك لو كان بدن المكلف أو ثیابھ متنجسة ولم یكن عنده من الماء ما یكفي لتطھیر بدن
ر بدنھ أو ثیابھ من النجاسة ففي ھذه الحالة یصرف الماء في تطھی) ة یثأي التطھیر من النجاسة الحد( وء الخبیثة والوض

  . ١الوضوء   عنة ویتیمم بدالً یثالخب

 الماء تیمم بدالً  نم ة فإذا نفذ ما عندهیثھیر بدنھ وثیابھ من النجاسة الخبواألولى لھ أن یصرف الماء أوالً في تط
ر بدنھ أو ثیابھ من في تطھی بعد ذلك ثم یصرف الماء أوالً  وإن كان یجوز لھ أن یتیمم، الوضوء بعد ذلك  عن

  .ة یثالنجاسة الخب

  

  

  ) ما یصح بھ التیمم (                                             

  

  ھل یجوز لإلنسان أن یتیمم بأي شيء ؟: س 

ھ أن یضرب بیدیھ على أي شيء ویتیمم بأن یمسح جبھتھ وكفیھ أم أن ھناك أشیاء معینة في الشرع أي ھل یجوز ل
  ھي التي یجوز أن یتیمم بھا المكلف دون غیرھا ؟

أي الوضوء أو ( نعم ھناك أشیاء معینة فقط أجاز الشارع التیمم بھا عند عدم التمكن من الطھارة المائیة : الجواب 

مطلق وجھ األرض أي كل : وھذه األشیاء المعینة ھي ) الغسل   عنالوضوء وقد یكون بدالً   عنقد یكون بدالً  ألن التیمم –الغسل 
الیابس أو اللبن  وھو الطین(  أو أرض حجریة أو مدر ما ینطبق علیھ أنھ أرض سواء كانت تلك األرض تراب أو رمل

أي األرض التي تؤخذ (  ویجوز التیمم بھ ھو أرض النورة ومما یطلق علیھ أنھ أرض. ) المصنوع من الطین لبناء البیوت 
وتستعمل في  –حجر الكلس المطحون  –والنورة ھي األسمنت األبیض ، ي حجر الكلس ا المادة التي تصنع منھا النورة وھذه االرض ھمنھ

التي تؤخذ منھا المادة التي تستعمل في  أي األرض(  وكذلك أرض الجص) البناء وكذلك تستعمل للطالء أي إزالة الشعر من البدن قدیماً 

وھو اللبن المحروق المعد للبناء  (  وكذلك یجوز التیمم باآلجر، ) أي إحراقھ ( وكذلك یجوز التیمم بالجص بعد طبخھ ) صناعة الجص 

إذا  –لتیمم بالتراب واالحوط استحباباً أن یقدم ا) وھو ما یعمل من الطین ویشوى بالنار فصار فخاراً (  والخزف) أي الطابوق 
الخ ..... على التیمم بغیره كالتیمم بالجص أو النورة أو اآلجر أو الخزف  –كان المكلف متمكناً من التیمم بالتراب 

.  

یشترط أن یعتبره ، المجتمع على الثوب ونحوه كالفراش أو األثاث وھكذا ) وھو التراب الدقیق (  ویجوز التیمم بالغبار
كما لو مسحنا بأصبعنا على  –أي جسم  –ذا كان لھ جرم باً دقیقاً أي ناعماً وذلك یحصل إرات –الناس  –العرف 

ن لھ األثاث مثالً فوجدنا تكون أثر من ذلك فھنا یقال أن لھذا الغبار جرم أما لو كان قلیالً جداً بحیث ال یكاد أن یكو
یمم بھ كما لو كان ھناك ذّرات قلیلة منھ موجودة أن ھذا تراباً دقیقاً فال یجوز الت أثر عند مسحھ فالعرف ال یرى

ً تقدیم غیره من المذكورات . على الثوب أو نحوه  علیھ فلو تمكن ..... ) التراب الرمل الحجر ( واالحوط استحبابا
  .المكلف من واحدة منھا فاالحوط أن یختار التیمم بھا وال یتیمم بالغبار 

                                                           
١

والمكلف عاجز عن امتثال ) حرمة  وجوب أو(وھي الحاالت التي یتوجھ فیھا إلى المكلف أكثر من تكلیف إلزامي ) التزاحم ( ھذه الحاالت یعبر عنھا ب  
الة حاالً فھنا یتوجھ جمیع ھذه التكالیف بل یتمكن من احدھا فقط ففي ھذه الحالة یقدم التكلیف األھم على التكلیف المھم كما لو كان ھناك غریق وكان وقت الص

وإنقاذ ) أي لھ وقت طویل ( و إنقاذ الغریق ألن الصالة واجب موسع وجوب أداء الصالة    فیقدم األھم وھ. ٢وجوب إنقاذ الغریق . ١: إلى المكلف تكلیفان 
 ) أي وقت قلیل لو لم ینقذ فیھ لمات ( الغریق واجب مضیّق 
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) أرض الجص والنورة ، المدر ، الحجر ، الرمل ، التراب (  لمكلف التیمم باألرضعلى ا  -أي صعب أو أمتنع  –وإذا تعذر 

وھو الطین (  یجوز للمكلف في ھذه الحالة أن یتیمم بالوحل) الجص المطبوخ و اآلجر والخزف والغبار ( یلحق باألرض وما 

ً للمكلف أال یزیل شيء من الوحل ال )الرقیق الذي یلتصق بالید  ذي التصق بیده عند التیمم بھ إال إذا واالحوط وجوبا
كانت كمیة الوحل الملتصقة بالید كبیرة بحیث ال یصدق علیھ إذا مسح بھا جبھتھ أنھ مسح جبھتھ بیده بل یصدق 
علیھ أنھ مسح جبھتھ بالوحل ففي ھذه الحالة یزیل من الوحل الذي التصق على یده مقداراً بحیث لو مسح جبھتھ 

  .بیده ولیس بالوحل  ینطبق علیھ أنھ مسحھا

ً  –ر غبَ وإذا تعذر التیمم بالوحل أیضاً وجب علیھ التیمم بالشيء المُ  مختفي  ، فیھ أي الشيء الذي یكون الغبار كامنا
بخالف ما لو كان الغبار فوق الثوب ویغطي سطحھ ( في داخلھ كالثوب الذي دخل الغبار في داخل نسیجھ فإنھ ثوب مغبر  –

وكذلك یصدق الشيء المغبر على الشيء الذي ال ) مكلف بھ فإنھ یكون قد تیمم بالغبار ولیس بالشيء المغبر الخارجي فلو تیمم ال
یكون الغبار في داخلھ بل فوق سطحھ الخارجي ولكن كمیة الغبار تكون قلیلة جداً بحیث ال یصدق علیھ عند 

ه الكمیة القلیلة جداً من الغبار أیضاً یطلق أن ھذه الكمیة تراب دقیق فھذا الشيء الذي علیھ ھذ –الناس  –العرف 
أي ما یكون (  علیھ مغبر فال یجوز التیمم بھ إال إذا فقد جمیع األشیاء السابقة التي یجوز التیمم بھا ومن ضمنھا الغبار

  .) لھ جرم في نظر الناس 

 )الطھارة المائیة والطھارة الترابیة (  ینوإذا عجز المكلف عن التیمم حتى بالشيء المغبر أیضاً فھذا المكلف فاقد للطھور

ألنھ ال یتمكن من الوضوء أو الغسل وكذلك ال یتمكن من التیمم لعدم وجود ما یصح أن یتیمم بھ وفي ھذه الحالة 
ویجب علیھ قضاء الصالة خارج الوقت عند التمكن من ) ألنھ ال صالة إال بطھور ( یسقط عنھ وجوب أداء الصالة 

  .) التیمم ( أو الطھارة الترابیة ) الوضوء أو الغسل ( ھارة المائیة الطھارة سواء الط

  

  

   ١٤٠مسألة 

إذا كان عند المكلف طین وتمكن من تجفیفھ فال یجوز لھ أن یتیمم بالطین بل یجب علیھ تجفیفھ أوالً    //الشرح 
  .ثم التیمم بھ وھو جاف 

 یجوز لھ التیمم بالشيء المغبر بل علیھ تجفیف الطین وكذلك لو كان عنده طین یمكنھ تجفیفھ ولدیھ شيء مغبر ال
  .والتیمم بھ 

ولكن لو تمكن من ، فیجوز لھ أن یتیمم بھا وال یجب علیھ تجفیفھا  –أي مبتلّة بلالً قلیالً  –أما لو كانت األرض ندیة 
  .أن یختار التیمم باألرض الیابسة  )احتیاط استحبابي (التیمم بأرٍض یابسة فاألولى 

  

  

   ١٤١مسألة 

ً أنھ یشترط علوق // الشرح  شيء مما یتیمم بھ بالید كما لو تیمم بالغبار  –شوب أو التصاق ن –االحوط وجوبا
یشترط أن یبقى بیده شيء من الغبار إذا رفعھما عنھ بعد ضربھ بیدیھ وكذا لو تیمم مثالً بالحجر أن تلتصق أجزاء 

فال یجوز التیمم على مثل الحجر . ربھ لھ بكفیھ ورفعھما عنھ صغیرة من الحجر ونحوه من الغبار بیده عند ض
  .الذي ال غبار علیھ  –الناعم المصقول  –األملس 
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  ١٤٢مسألة 

فالنباتات ، ال یجوز التیمم بما ال یصدق علیھ أسم األرض وأن كان أصلھ من األرض كالنباتات // الشرح 
. ینطبق علیھا أنھا أرض فال یجوز التیمم بھا أصلھا من األرض أي خرجت وتكونت من األرض ولكن ال 

الستخراج وبعض المعادن كالذھب والفضة فإنھا وأن كانت مستخرجة من األرض إال أنھ ال یصدق علیھا بعد ا
طلق على القالدة الذھبیة أو السبیكة الذھبیة بعد االستخراج أنھا أرض ولذا ال یجوز أنھا أرض فھل یمكن أن ی

كما لو  رماد األرض: ماد على نحوین الر( وكذلك ال یجوز التیمم برماد غیر األرض ، دن التیمم بھذه المعا
كما : رماد غیر األرض والنحو اآلخر من الرماد ھو ، أحرقنا تراباً وتحول إلى رماد فھذا الرماد یجوز التیمم بھ 

األرض حتى لو كان أصلھ من د غیر فرما) لو أحرقنا أخشاباً وتحولت إلى رماد وھذا الرماد ال یجوز التیمم بھ 
ونحوھا كالمالبس القطنیة أو المواد ،   یجوز التیمم بھااألخشاب أصلھا من األرض ورغم ذلك الاألرض ك

البالستیكیة فإن أصل ھذه األشیاء مستخرج من األرض ولكن ال یصدق علیھا أنھا أرض فال یقال للثوب أرض 
  .یجوز التیمم بھا فال  ھكذاو....لإلناء البالستیكي أرض  وال یقال

ن من كما لو كان عنده كمیتا، ھ التیمم وإذا أشتبھ على المكلف الشيء الذي یصح بھ التیمم بالشيء الذي ال یصح ب
) ال یصح التیمم بھا ( واألخرى من رماد غیر األرض ) یصح التیمم بھ ( الرماد ویعلم أن أحداھما من رماد األرض 

فیتیمم أوالً ) وھذه فتوى باالحتیاط ( ففي ھذه الحالة یجب تكرار التیمم ، ماد األرض منھما ولكنھ ال یمیز من ھو ر
ألن ( بالكمیة األولى ثم یعید التیمم بالكمیة الثانیة وفي ھذه الحالة یتیقن المكلف أنھ أدى ما علیھ من وجوب التیمم 

تیقن أنھ یجب علیھ التیمم للصالة مثالً ذا یجب علیھ التأكد انھ قد تیمم بالشكل ، أي ألنھ م اشتغال الذمة الیقیني یستدعي فراغ الذمة الیقیني

  . ) الصحیح وھذا الیقین یحصل عنده عندما یكرر التیمم مرتین كما في ھذا المثال 

  

  

  

  )كیفیة التیمم وشرائطھ (                                          

  

  

   ١٤٣مسألة 

  :م أمور یجب في التیم//  الشرح 

أي یضرب المكلف بیدیھ على وجھ األرض أو ما یلحق بھا مما یجوز التیمم : ضرب باطن الكفین على األرض  .١
ویكفي أن یضع المكلف یدیھ على وجھ األرض وال یجب أن یضرب بھما األرض ویشترط على نحو ، بھ 

ضع كلتا یدیھ على األرض سویةً االحتیاط الوجوبي أن یكون ضربھ ووضعھ لكفیھ على األرض دفعة واحدة أي ی
 .فال یضع إحداھما ثم یضع األخرى 

 
وما بین ، وھي المنطقة مابین قصاص شعر الرأس وطرف األنف األعلى والحاجبین طوالً ( مسح الجبھة  .٢

 ) .الجبینین عرضاً 
 ً جانب الوجھ في : والصدغ ھو  –ما فوق الصدغ : والجبینان ھما ( وكذلك مسح الجبینین على االحوط وجوبا

على یمین الجبھة  -األذن والشعر ألذي فوق الصدغ یعبر عنھ بالعامیة بالزلف  المنطقة المحصورة بین العین و
  ) .وشمالھا 
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واألحوط ، بدأ ً من قصاص الشعر إلى طرف األنف األعلى وإلى الحاجبین ) الكفین ( ویكون المسح بالیدین 
  .ین أیضاً مسح الحاجب )احتیاط استحبابي  (األولى 

  
ھو الزند ( سح من زند الید الیمنى ظاھر الكف الیمنى بواسطة باطن الكف الیسرى وأن یكون الم )جمیع( مسح تمام .٣

 .إلى أطراف أصابع الید الیمنى ) منطقة اتصال الكف بالساعد
إلى أطراف ویكون المسح من زند الید الیسرى ، ثم مسح تمام ظاھر الكف الیسرى بواسطة باطن الكف الیمنى 

  .أصابع الكف الیسرى 
  

ثم أن أن المكلف إذا تیمم سواء كان تیممھ بدالً عن الوضوء أو كان بدالً عن الغسل یكفیھ أن یضرب بیدیھ أو 
  .األرض ثم یمسح بھما جبھتھ وكفیھ یضعھما مّرة واحدة على 

ً أن یضرب بیدیھ أو یضعھما على األرض  أي الجھة ( لیمنى ا ح  ظاھر كفھمرةً ثانیة  ویمس واالحوط استحبابا

  .ثم یمسح ظاھر كفھ الیسرى بباطن كفھ الیمنى ، بباطن كفھ الیسرى ) الیمنى  العلویة من الكف
  

   ١٤٤مسألة 

  :یشترط في التیمم أمور     //الشرح 

بب عدم قدرتھ بسسواء كانت عدم ) أي غیر متمكن من الوضوء أو الغسل ( أن یكون المكلف معذوراً عن الطھارة المائیة  .١
، استعمال الماء أو ألي سبب یسّوغ لھ الوضوء بما تقدم ذكره في بدایة بحث التیمم توفر الماء أو عدم تمكنھ من 

 .فال یصح التیمم من المكلف إذا كان قادراً على الوضوء أو الغسل ولم یكن معذوراً في استعمال التیمم بدالً عنھا 
 

 .فال یجوز التیمم بالمغصوب من التراب ونحوه ) الخ .... ، أو الجص ، أو الرمل  ،كالتراب ( إباحة ما یتیمم بھ  .٢
  

 
واالحوط وجوباً عدم جواز .. أن یكون ما یتیمم بھ طاھراً فال یجوز التیمم بالتراب النجس أو الرمل النجس وھكذا  .٣

في الفراش وكان الفراش نجساً فاالحوط وجوباً عدم كما لو كان ھناك غبار كامن ( التیمم بالشيء المغبر إذا كان ذلك الشيء نجساً 

ً بالنظر العرفي . ) التیمم بھذا الفراش المغبر  ً أن یكون ما یتیمم بھ كالتراب والرمل ونحوه نظیفا        واالحوط وجوبا
وط وجوباً عدم فلو كان ھناك تراب علیھ نخامة مثالً فحتى لو كان ھذا التراب طاھراً إال إنھ االح) أي بنظر الناس ( 

 .التیمم بھ ألنھ قذر عرفاً 
 

) وھو ما ال یطلق علیھ أسم األرض ( بما ال یصح التیمم بھ ) الخ ..... المدر ، الرمل ، كالتراب ( ال یمتزج ما یصح التیمم بھ أ .٤

ین مثالً فال یجوز فلو كان لدینا تراب أمتزج بطح)  ١٤٢الذي لیس من رماد األرض كما تقدم في مسألة ( كالتبن أو الرماد 
أي فانیة (  التیمم بھذا الخلیط إال في حالة واحدة وھي كون كمیة الطحین قلیلة جداً بحیث تعد مستھلكة في التراب 

 .) ب وطحین بل یقول عنھ أنھ تراب في التراب فمن یراه ال یقول عنھ مزیج من ترا
  

 
 .)الجبھة والكفین طاھرة ( أن تكون أعضاء التیمم ) ماء أي الرأي األكثر والغالب عند العل( أشترط مشھور العلماء  .٥

نعم لو كانت كمیة . لم یشترط ذلك فحتى لو كانت أعضاء التیمم نجسة یصح التیمم ) دام ظلھ ( ولكن السید المصنف 
كما لو  ین العضو الماسح والعضو الممسوح وباطن الكفین أو بالمتیمم بھ النجاسة تشكل مانعاً وحائالً بین التراب 

كان على باطن الكفین أو ظاھرھا أو على الجبھة كمیة من الدم متخثرة بحیث تشكل طبقة مانعة على العضو من 
منع وصول الكف لھا وصول التراب إلیھ أو من مسح العضو الماسح للعضو الممسوح كما لو كانت على الجبھة فت



166 
 

لو كانت النجاسة فیھا كمیة من الرطوبة بحیث تنتقل  وكذلك. ففي ھذه الحالة یجب إزالة الحائل  أو لجزء منھا ،
  .وتنجسھُ ففي ھذه الحالة یجب إزالة ھذه النجاسة أو تجفیفھا ) كالتراب أو الرمل ( إلى ما یتیمم بھ 

  
، ال یكون ھناك حائل كالخاتم وغیره یمنع من وصول العضو الماسح للعضو الممسوح یشترط في صحة التیمم أ .٦

                      الیمنى مثالً خاتم فإن ھذا الخاتم یكون حائالً یحول دون وصول العضو المساح فلو كان في الكف 

 .لذا یجب إزالتھ قبل التیمم  )ظاھر الكف الیمنى ( للعضو الممسوح ) باطن الكف الیسرى ( 
 

ویمسح ، على األنف فیمسح جبھتھ من قصاص شعر الجبھة إلى أ، یجب أن یكون المسح من األعلى إلى األسفل  .٧
 .كفیھ من الزندین باتجاه أطراف األصابع على األحوط لزوماً 

  

 
یشترط في صحة التیمم النیة بمعنى أن یأتي بالتیمم قربة إلى هللا تعالى وقد تقدم في أول مبحث العبادات وفي  .٨

أن   )احتیاط وجوبي(حوط لزوماً واال. في التیمم بعینھ  م عن النیة فما ورد ھناك یرد ھنامبحث الوضوء تفصیل الكال
فحین یضع یدیھ أو یضربھما على األرض ، تكون النیة مقارنة لضرب الكفین على األرض أو وضعھما علیھا 

 .ینوي التیمم قربة إلى هللا تعالى 
 

ویمسح ظاھر كفھ الیمنى قبل أن یمسح ظاھر ، یشترط في صحة التیمم الترتیب بأن یمسح جبھتھ قبل ظاھر كفیھ  .٩
ھ اإلعادة بما یحصل بھ الترتیب إذا لم تفت المواالة وإال بطل التیمم وعلیھ یفلو خالف الترتیب عل، كفھ الیسرى 

  .إعادتھ 
       لو مسح كفھ األیمن قبل أن یمسح جبھتھ علیھ أن یمسح جبھتھ ثم یعود فیمسح كفھ األیمن مرة ثانیة : مثالھ  

ثم یمسح كفھ األیسر ھذا إذا كانت المواالة العرفیة ) خالف الترتیب الصحیح في التیمم  ألن المسحة األولى كانت الغیة ألنھا( 
بعد فترة زمنیة طویلة نبھھ باقیة أما لو فاتت المواالة العرفیة كما لو مسح كفھ األیمن ثم األیسر ثم مسح جبھتھ 

دارك لفوات المواالة فعلیھ إعادة التیمم أحدھم أنھ خالف الترتیب الصحیح في التیمم ، ففي ھذه الحالة ا یمكنھ الت
  . بأن یضرب یدیھ على األرض م یمسح بھما جبھتھ ثم یمسح الكف الیمنى ثم یمسح الكف الیسرى 

  
بمعنى أن ال ، المكلف بین أفعال التیمم بفاصل یخل بھیئة التیمم عرفاً  ال یأتيطلوب في المواالة أوالم: المواالة - ١٠

 الناس عندما یرونھ ال یقولون أنھ تیمم كمن ضرب كفیھ على األرض وبعدأن تیمم بحیث یأتي بفعل بین أفعال ال
أو أن یأتي بین فعلین من ، بین ضرب الیدین ومسح الجبھة بفاصل زمني  فترة زمنیة طویلة مسح جبھتھ فأتى

  .عنھ أنھ تیمم أفعال التیمم بفعل أجنبي عن التیمم كالخیاطة وغیرھا بحیث تنمحي صورة التیمم فال یقال 
 

ً من ذلك  ١١ ً آخر یقوم ، المباشرة ألفعال التیمم بنفسھ إذا كان متمكنا فال یجوز للقادر على التیمم أن یجعل شخصا
 .نعم لو عجز عن ذلك جاز لھ أن یستعین بشخص آخر  .بتیمیمھ 

  

  
 :لدینا ھنا صور : وقت التیمم  ١٢

ع أن العذر الذي أجاز لھ التیمم كعدم وجود الماء سیرتفع في أثناء وقت الصالة أي إذا لم یتوق( إذا كان المكلف ال یرجو زوال عذره   - أ

ففي ھذه الحالة یجوز لھ التیمم للصالة حتى قبل دخول وقتھا ) كما لو كان في صحراء وعلم أنھ إلى اللیل ال یحصل على الماء 
 .خر تیممھ حتى دخل وقت الصالة وأن كان االحوط استحباباً أن یؤ) مثالنا قبل وقت دخول صالة الظھر في (

 
كما لو كان في موضع ال ماء فیھ ولكنھ كان یأمل أنھ ، إذا كان المكلف یرجو زوال عذره قبل انتھاء وقت الصالة   - ب

ظھر قبل الغروب سوف یصل إلى مكان فیھ ماء ففي ھذه الحالة ال یجوز لھ التیمم حتى بعد دخول وقت صالة ال
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ى الماء ویتوضأ فأن تضیق وقت الصالة أي وصل إلى آخر وقت صالة الظھر إل بل علیھ أن ینتظر حتى یحصل
 والعصر مثالً ولم یحصل على الماء جاز لھ التیمم والصالة 

  

ثم ) كما لو أراد أن یصلي نافلة (  أو  مستحب) كما لو أراد قضاء صالة فائتة ( لو تیمم المكلف قبل وقت الصالة ألمر واجب   - ت
حتى دخل وقت صالة الفریضة لم تجب علیھ أعادة التیمم لصالة الفریضة ) أي لم یصدر منھ حدث ( لم ینتقض تیممھ 

وإال إذا أزال عذره فإن ، وجاز لھ أن یصلي الفریضة بالتیمم السابق إذا كان عذره باقیاً بعد دخول وقت الفریضة 
 .التیمم السابق قد بطل وعلیھ الوضوء لصالة الفریضة 

  

   ١٤٥مسألة 

  متى یجوز للمكلف المبادرة للتیمم ؟: س // ح الشر

   أن عذره سیرتفع ویكون متمكناً من الطھارة المائیة ) تیقن ( لو كان المكلف معذوراً في عدم الوضوء ولكنھ َعِلَم 
لھا  أي الصالة التي( تیمم للصالة المؤقتة یبادر لل قبل خروج وقت صالة الفریضة فال یجوز لھ أن) الوضوء ، الغسل ( 

بل یجب علیھ أن ینتظر حتى یزول عذره ویحصل الطھارة ، ) وصالة اآلیات ، وقت محدد تؤدى فیھ كالصلوات الیومیة 
  .) الوضوء ، الغسل ( المائیة 

فلو كان یحتمل أن عذره ، بل إذا لم یحصل للمكلف الیأس من التمكن من الطھارة المائیة فال یجوز لھ التیمم 
العجز عن التیمم مع ) حصول ( إذا أحتمل طرو  ھي إال في حالةٍ . نتظر حتى زوال عذره سوف یزول فعلیھ أن ی

كما لو كان ھناك سجین لیس لدیھ ماء ولكنھ أحتمل الحصول على الماء قبل خروج الوقت وكان متمكناً  التأخیر ،
من الخشب ال غبار فیھا ففي  من التیمم وأحتمل أیضاً أنھ سیسجن بعد فترة في مكان ال یستطیع فیھ التیمم كغرفة

  .  لعدم التمكن من التیمم بعد ذلك  ھذه الحالة یجوز لھ التیمم بسبب احتمالھ

ً من زوال العذر قبل انتھاء وقت الصالة فیجوز لھ المبادرة إلى التیمم في أول وقت  وإما إذا كان المكلف یائسا
   لیھ إعادة الصالة حتى لو أرتفع العذر في الوقت فإذا تیمم وصلى فال تجب ع. دخول صالة بال أشكال في ذلك 

  ) .أي حتى لو أرتفع العذر قبل أن ینتھي وقت الصالة ( إتفاقاً 

  :١٤٥مخطط المسألة 

  المكلف                                         

            

  ال یعلم بذلك                                        یعلم بزوال العذر قبل خروج الوقت         

  

  لم یحصل لھ الیأس            حصل لھ الیأس من زوال العذر                       ال یجوز لھ البدار                               

          یجوزلھ البدار                                                

        لم یحتمل ذلك                 عدم التمكن من التیمم بعد ذلك        احتمل                                                              

                                                                                 

یجوز لھ البدار                             ال یجوز لھ البدار                                                                                                   
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  ١٤٦مسألة 

ولم  )صالة الظھر (وصالھا ثم دخل وقت صالة أخرى ) كصالة الصبح مثالً ( إذا تیمم المكلف لصالةٍ  //  الشرح 
ال یحتمل تمكنھ من یزوال أي  أن عذره سوف  یحتملفإذا كان المكلف ال،  ینتقض تیممھ أي لم یصدر منھ حدث

جوز للمكلف أن یبادر إلى ففي ھذه الحالة ی) صالة الظھر ( حتى آخر وقت الصالة ) الغسل أو الوضوء ( الطھارة المائیة 
          الصالة  وال تجب علیھ إعادة) أي في أول وقتھا وما یلیھ من الوقت الالحق ( في سعة وقتھا ) لصالة الظھر ( الصالة 

  ) .قبل غروب الشمس ( لو صادف أن أرتفع عذره بعد ذلك حتى ) صالة الظھر ( 

وكان ) صالة الظھر في المثال أي قبل غروب الشمس ( بل انتھاء وقت الصالة ا كان المكلف یرجو أن یزول عذره قوأما إذ
تأخیر التیمم والصالة إلى  )احتیاط وجوبي(زوماً فاالحوط للو أخره الى آخر الوقت  التیممحتمل أنھ سیعجز عن یال 

  ) .أي آخر الوقت ( حین حصول الیأس من ارتفاع العذر أو تضیق الوقت 

ً من ارتفاع العذر وبادر إلى التیمم والصالة  فإنھ یتم صالتھ وال  في أثناء صالتھ وجد الماء، وولو كان یائسا
ً صالتھ ص یقطعھا وتكون ً أن ، ) قبل الركوع أو بعده  جد الماءأي سواء و( حیحة مطلقا نعم االحوط استحبابا

لماء بعد یتوضأ ویعید صالتھ إذا كان وجدانھ للماء قبل الركوع من الركعة األولى بل حتى لو كان وجدانھ ل
ع الصالة فإنھ یقط) سجدتین من الركعة الثانیة الأي ما لم یتم ( ما لم یتم الركعة الثانیة  الركوع من الركعة الثانیة

  .ویتوضأ ویصلي مرة أخرى بالطھارة المائیة على االحوط استحباباً 

فال یكون ھناك ) أي بعد إتمامھ للسجدتین من الركعة الثانیة ( نعم إذا وجد الماء بعد االنتھاء من الركعة الثانیة 
  .الصالة وصالتھ صحیحة  احتیاط استحبابي في حقھ یقطع الصالة وإعادتھا مع الطھارة المائیة بل علیھ أن یتم

  

  

  ١٤٧مسألة 

أي ( لعذر ) أي المشتمل على جمیع الشروط التي تقدم ذكرھا ( إذا صلى المكلف مع التیمم الصحیح  //الشرح 
أو في خارجھ صحت صالتھ وال یجب علیھ ، ثم أرتفع عذره في الوقت ، ) كان تیممھ لعذر یسوغ لھ التیمم 

  .إعادتھا 

  

   ١٤٨مسألة 

ثم أحدث بعد التیمم  ) كفقدان الماء(لعذر یجّوز لھ التیمم ) كالمجنب ( إذا تیمم المحدث بالحدث األكبر    //الشرح 
  فیتوضأ أن كان متمكناً من الوضوء) الذي تیممھ بدل الغسل ( تیممھ ) لم یبطل ( بالحدث األصغر كالنوم مثالً لم ینتقض 

وإال إذا لم یكن متمكناً ) وء وال تكفیھ للغسل فھو عاجز عن الغسل ولكنھ متمكن من الوضوء كما لو كان عنده كمیة من الماء تكفیھ للوض( 
وبین الوضوء   واالحوط استحباباً أن یجمع بین التیمم بدالً عن الغسل ، من الوضوء فإنھ یتیمم بدالً عن الوضوء 

ً تمكنم كان  إذا ) یتوضأعلى نحو االحتیاط االستحبابي ثم  أي یتیمم مرة أخرى بدالً عن الغسل(  من الوضوء أو أن یأتي  ا
                بتیمم آخر مع التیمم الذي تیممھ بدالً عن الغسل وینوي بالتیمم اآلخر ما اشتغلت بھ ذمتھ أي ینوي ھكذا

  فیكون االحتیاط االستحبابي ھكذا  )أتیمم لما اشتغلت بھ ذمتي قربةً إلى هللا تعالى ( 

  .متمكناً من الوضوء من بعد أن احدث باألصغر یتیمم بدالً عن الغسل ویتوضأ  المكلفإذا كان .١

إذا كان غیر متمكن من الوضوء من بعد أن احدث باألصغر یتیمم بدالً عن الغسل ویتیمم مرةً أخرى بقصد ما . ٢
  .في الذمة 
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  )دائم الحدث (                                                  

  

وھو من استمرت لدیھ حالة الحدث بسبب استمراریة خروج البول منھ أو الغائط أو الریح أو استمرت لدیھ         
حالة النوم وھكذا ولكل حالة من ھذه الحاالت مراتب متعددة تختلف باختالفھا األحكام الشرعیة بحق دائم الحدث 

  :وھي كما یأتي 

  

  :الصورة األولى 

حتى بالطھارة والصالة في ھذه الفترة الوقت ینقطع فیھا الحدث بحیث یمكنھ أن یأتي  أن یجد دائم الحدث فترة من 
خروج البول بسبب كما لو كان الحدث  كانت ھذه الفترة تكفي للطھارة و لألجزاء الواجبة فقط من الصالة ،  لو

غسل موضع البول (ھ للتطھر وكانت ھذه الفترة تكفی لفترة ربع ساعة ثم یعاوده مرةً أخرى البول ینقطع عنده وكان

ففي ھذه الحالة یجب علیھ تأخیر صالتھ إلى حین  ھا من المستحبات ،والصالة دون أذان وإقامة وغیر )الوضوءو
ھذا إذا كانت ، فیتطھر من الخبث ویتوضأ ویصلي ) ربع ساعة في مثالنا ( مجيء ھذه الفترة التي ینقطع فیھا الحدث 

  .الحدث تقع في داخل وقت الصالة سواء في أثناء الوقت أو في آخر وقت الصالة ھذه الفترة التي ینقطع فیھا 

أما إذا جاءت فترة انقطاع الحدث ھذه ولم یغتنمھا المكلف للتطھر والصالة ومضت ھذه الفترة وھي ال تعود حتى 
بعد فوات فترة انقطاع انتھاء وقت الصالة ففي ھذه الحالة یجب على المكلف مالحظة حالتھ الفعلیة أي یحدد حالتھ 

الحدث أن حالتھ من أي صورة من الصور اآلتیة ویعمل وفق حالتھ وبذلك تكون صالتھ صحیحة وإن كان قد أثم 
  .بتأخیره الصالة حتى فوات فترة انقطاع الحدث 

  

  : الصورة الثانیة 

كدقیقة أو دقیقتین مثالً بحیث ال ال تكون عند دائم الحدث فترة ینقطع فیھا الحدث أصالً أو تكون ھناك فترة یسیرة أ
إذا كان الواجب علیھ الوضوء كما لو كان محدث بالحدث األصغر ( ففي ھذه الصورة یتوضأ . تكفي للطھارة وجزء من الصالة 

ثم ) لتطھر إذا كان معذوراً في عدم استعمال الماء ل( أو یتیمم )  بالضافة الى حدثھ باالصغر محدث باألكبر ذا كانإ( أو یغتسل ) فقط 
بعد تطھره سواء خرج منھ قبل الصالة أو في أثنائھا  یح وال یعتني بما یخرج منھ من بول أو غائط أو ر، یصلي 

نعم إذا خرج منھ حدث آخر . ویحكم ببقائھ على الطھارة حتى مع استمرار خروج البول أو الغائط ونحوه منھ 
تھ تنتقض بخروج ذلك الحدث وعلیھ إعادة الطھارة بحسب الخروج منھ فإن طھارب اً غیر الحدث الذي كان مستمر

كما لو كان الذي یسبب لھ استمراریة الحدث ھو خروج البول فتطھر منھ وتوضأ ، ) وضوء أو تیمم أو غسل ( حالھ 
  .وبعد ذلك خرج منھ ریح ففي ھذه الحالة یكون وضوءه منتقض وعلیھ إعادة الوضوء 

بسبب آخر غیر سبب المرض كما لو كان دوام الحدث یسببھ خروج البول  وكذلك لو خرج منھ نفس الحدث ولكن
وھو مستمر بقطرات قلیلة فتطھر وتوضأ وبعد الوضوء ضحك ضحكاً شدیداً بحیث تسبب ھذا الضحك بخروج 
كمیة اكبر من البول فھذه الكمیة الزائد لیست بسبب المرض بل بسبب الضحك ولھذا فإن وضوؤه قد انتقض 

  .ة الوضوء وعلیھ إعاد
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لو توضأ وصلى صالة الظھر مثالً فإن وضوءه ھذا یكفیھ ألداء ) الذي لیس لدیھ فترة انقطاع للحدث ( ثم أن ھذا المكلف 
الصلوات الباقیة سواء كانت الواجبة كصالة العصر مثالً أو المستحبة كنوافل الظھر والعصر وال یحتاج إلى 

استحباباً أن یتطھر لكل صالة وأن یبادر للصالة بعد الطھارة فال  وإن كان االحوط. تجدید الوضوء لكل صالة 
  .یجعل ھناك فاصالً زمنیاً بین التطھر والصالة 

  

   :الصورة الثالثة 

الحدث ینقطع عنده لمدة  كان كما لو ،) أي قسم من الصالة ( أن تكون لدائم الحدث فترة تسع الطھارة وبعض الصالة 
ً أن ) رة تكفیھ للوضوء واإلتیان بركعة من الصالة خمسة دقائق وكانت ھذه الفت ففي ھذه الحالة االحوط وجوبا

إذا خرج منھ ما یوجب الحدث ) إعادة الوضوء في مثالنا ( یتطھر في ھذه الفترة ویصلي وال یجب علیھ تجدید الطھارة 
یر الحدث الذي یسبب لھ حالة الحدث أثناء الصالة أو بعدھا إال إذا صدر منھ حدث آخر غ) ألبول أو الغائط ونحوھما ( 

  .كما بیناه في الصورة الثانیة 

ً المبطون ً  للمكلف في ھذه الصورة الثالثة خصوصا أي من ال یمسك ریحھ ، وھو من بھ داء البطن (  واالحوط استحبابا

كلما ) الوضوء أو التیمم ( الطھارة أن یجدد ) أي یعاني من حالة األسھال المستمرأوغائطھ فیستمر منھ خروج الریح أو خروج الغائط 
كما لو توضأ وصلى وبعد أن أتم الركعة  ، أثناء الصالة ویبني على صالتھ) الغائط أو الریح ( خرج منھ الحدث 

ً أن یتوضأ ویكمل صالتھ فیباشر بالركعة ا لثانیة وال یعید الصالة من األولى خرج منھ الریح فاالحوط استحبابا
  .ئط أو الریح منھ خروج الغا تكرر كن تكرار الطھارة كثیراً بسبب كثرةھذا إذا لم ی جدید ،

  :یسقط ھذا االحتیاط االستجبابي تجدید الطھارة كلما فاجأه الحدث في حالتین 

كثیراً بحیث یكون تكرار الطھارة بعد كل خروج یسبب الحرج یتكرر خروج الغائط أو الریح منھ  لو كان  - ١
 ً   .) حالة تسبب الحرج لعامة المكلفین لو ابتلوا بمثلھا حتى لو لم یحصل الحرج لذلك المكلف بالخصوص ي مثل ھذه الأ( ١نوعا

أو كان تكرار التطھر یؤدي إلى فوات المواالة المعتبرة بین أجزاء الصالة إذا كان حصول الحدث أو تجدید   - ٢
ً الحدث وتجدید الطھارة ً طویالً أو كانا معا ً طویالً  الطھارة یستغرق زمنا  ت فترةصدوركما لو كان(  .یستغرقان زمنا

الطھارة تستغرق فترة طویلة بحیث تذھب المواالة المعتبرة + الحدث قصیرة وفترة تجدید الطھارة قصیرة ولكن مجموعھما فترة حصول الحدث 
  ) بین أجزاء الصالة كما سیأتي بیانھا في باب الصالة 

اط االستحبابي بتجدید الطھارة كلما خرج الغائط أو الریح من المكلف بل ال مجال لالحتی تینالاتین األحففي ھ
  .یكتفي بوضوء واحد ویصلي 

  

  .واالحوط استحباباً للمكلف في الصورة الثالثة إذا أحدث بعد الصالة أن یجدد الطھارة لصالة أخرى 

  

  

  

                                                           
١

وھو ما یحرج لشخص بعینھ وھذا قد یلتقیان في بعض األحیان : وتارة یكون الحرج شخصي ، وھو ما یحصل ألغلب المكلفین : الحرج تارة یكون نوعي   
ذا كان یسبب ان في أحیان أخرى فیلتقیان إذا كانت الحالة تسبب حرجاً لعامة المكلفین ولكنھا ال تسبب الحرج لزید فمثالً تكرر الوضوء أربعة مرات إویفترق

، یث لم یحصل الحرج والمشقة لعامة المكلفین ولكنھ لیس بأمر حرجي بالنسبة لزید فھنا موضع افتراق بین الحرج النوعي حیث حصل والحرج الشخصي ح
بب كبر سنھ أو وقد یحصل العكس فمثالً لو كان تكرر الوضوء مرتین ال یسبب الحرج لعامة المكلفین فھنا ال یوجد حرج نوعي ولكنھ حرجي بالنسبة لخالد بس

  .ك تسبب الحرج للشخص نفسھ حالتھ الصحیة فھنا حصل الحرج الشخصي دون النوعي وقد یلتقیان إذا كانت الحالة تسبب الحرج لعامة المكلفین وكذل
 . والحرج المراعى حصولھ في الصورة الثالثة ھو الحرج النوعي ولیس الشخصي 
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  دائم الحدث                                          

  

  ون لھ فترة أصالً                                           أو تكون لھ فترة أما أن ال تك

  تسع الطھارة وبعض الصالة

  فترة تكفیھ للطھارة                 فترة تكفیھ للطھارة                                                

  لصالة                       وبعض الصالةوكل ا                      یبادر للطھارة والصالة   

  وال یضره حصول الحدث 

  یجب تأخیر الصالة             األحوط وجوباً أن یأتي.                     أثناء الصالة أو قبلھا  

  حتى مجيء ھذه الفترة            بالطھارة والصالة في                                             

  ھذه الفترة                                                                                       

  

  

   ١٤٩مسألة 

) دام ظلھ ( الطھارة الحدثیة بالنسبة لدائم الحدث وفي ھذه المسألة یبین المصنف أحكام كان الحدیث في   //الشرح 

  : قال حكم الطھارة من الخبث بالنسبة لدائم الحدث ف

أن ) وھو من ال یقدر على أمساك غائطھ بسبب اإلسھال ونحوه (  والمبطون) وھو من ال یقدر على أمساك بولھ ( یجب على المسلوس 
لقدرة على ھذا مع ا) ألن طھارة بدن المصلي شرط في صحة الصالة ( من تعدي النجاسة إلى بدنھما أو لباسھما  یتحفظان

خروج البول أو الغائط كیس أو حفاضة أو ما شابھ بحیث یمنع سرایة البول أو وضع التحفظ بإن یضعان على م
  .الغائط لباقي البدن أو اللباس 

ً تطھیر ما تنجس من بدنھما ، وال یجب علیھما تبدیل ھذا الكیس أو الحفاضة لكل صالة  ولكن االحوط وجوبا
ر مثالً  وفي أثناء الصالة أو بعدھا خرج بول فلو تطھر وتحفّظ وتوضأ وصلى الظھ( و الغائط لكل صالة بالبول أ

ا ال یضر بصحة صالة الظھر ولكنھ لو أراد أن مأو غائط فإن موضع خروج البول أو الغائط قد تنجس وتنجسھ
ر موضع البول أو الغائط والموضع القریب منھما من بدنھ الذي طھّ ة العصر فاالحوط وجوباً لھ أن ییصلي صال

  .)صالة العصر  ویؤديبنفس الحفاظة السابقة أو بغیرھا الغائط ثم یتحفظ تنجس بخروج البول أو 

ھذا إذا كان تطھیر البدن بھذه الصورة ممكناً للمكلف كما ھو الحال في الصورة األولى التي تكون فیھا للمكلف  
أما إذا لم ، لصالة فترة تسعھ للطھارة والصالة أو الصورة الثالثة التي تكون لھ فیھا فترة تسعھ للطھارة وبعض ا

یتمكن المكلف من تطھیر الموضع بسبب استمرار خروج البول أو الغائط وعدم وجود فترة انقطاع كما ھو في 
الصورة الثانیة فال یجب علیھ تطھیر ما تنجس من بدنھ لكل صالة بل یكفیھ وضوء واحد ویؤدي بھ الصلوات 

  .وأن تنجس بدنھ بعد ذلك 
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   ١٥٠المسألة 

المكلف تارة یعلم أو یظن أن لدیھ فترة ینقطع فیھا الحدث تكفي للطھارة والصالة فعلیھ انتظار تلك    //الشرح 

أن ھناك فترة ستأتیھ ینقطع فیھا % )  ٥٠واالحتمال ھو أقل من ( ولكن لو لم یعلم المكلف بذلك ولكنھ احتمل ، الفترة 

تھ حتى تأتي تلك الفترة المحتملة لیؤدي فیھا الطھارة الحدث تكفیھ للطھارة والصالة فھل الواجب علیھ تأخیر صال

أم یجوز لھ أن یبادر للطھارة والصالة دون تأخیر باعتبار أنھ لیس ، والصالة أو یتأكد من عدم وجود تلك الفترة 

  ؟ ) أي یعتبر نفسھ من ضمن الصورة الثانیة ( لھ علم بوجود فترة لالنقطاع 

ولكن لو بادر . الة حتى ینكشف لھ الحال أن لدیھ فترة فعالً أو لیس لدیھ فترة ال یجب علیھ تأخیر الص :الجواب 

للصالة وتبین بعد ذلك أن لدیھ فترة ینقطع فیھا الحدث تكفي للطھارة والصالة أو بعضھا وجب علیھ على االحوط 

  . إعادة الصالة 

فترة ینقطع فیھا الحدث تكفي للطھارة وكذلك الحال فیما إذا أعتقد عدم وجود فترة فتوضأ وصلى ثم تبین وجود 

نعم إذا كانت لدیھ فترة ینقطع فیھا الحدث ولكنھا خارج الوقت . والصالة وجب علیھ على االحوط إعادة الصالة 

أي بعد شروق الشمس مثالً بالنسبة لصالة الصبح ففي ھذه الحالة وجود ھذه الفترة ال یستوجب إعادة الصالة التي 

  .) قبل شروق الشمس  –من طلوع الفجر ( ل الوقت بادر إلیھا في داخ

وكذلك ال یجب علیھ إعادة الصالة لو شفي من مرضھ في داخل الوقت وكان قد توضأ وصلى بحسب حالتھ 

 ) . أي بحسب ما یقتضیھ وضعھ ضمن الصورة األولى أو الثانیة أو الثالثة ( المناسبة 
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  )النجاسات (                                                 

  

  

  

  :ذكرنا في بدایة كتاب الطھارة أن النجاسات على نحوین 

، الغسل ، الوضوء : الطھارات الثالثة ( وقد تقدم الكالم عنھا في المباحث السابقة ) : معنویة ( نجاسة حدیثة  .١

 )التیمم 

وغیره وترتفع بالغسل بالماء أو بغیره من أنسان وھي نجاسة مادیة تطرأ على الجسم من بدن اإل: نجاسة خبیثة  .٢

 .وتكون قابلة لالنتقال من جسم إلى آخر عند وجود الرطوبة المسریة ، المطھرات 

 

  -:ھو عن ھذا النوع الثاني من النجاسات وھي على عشرة أنواع ) النجاسات ( والكالم في ھذا المبحث 

  

 :البول والغائط  -٢و  -١
  : ط توفر ثالثة شروط حتى یحكم بنجاستھما ویشترط في البول والغائ

ویقصد بالنفس ھو الدم و بالسائلة أن یكون متدفقاً : أن یكون من اإلنسان أو من حیوان ذو نفٍس سائلة  :أوالً 

  .شاخباً أي یكون الحیوان ذو دم متدفق بقوة عند ذبحھ أو انقطاع عرق منھ كما ھو في القطة مثالً 

  

 ً من حیوان محّرم األكل أي ال یحل أكل لحمھ سواء كان محّرم األكل باألصل  ل أو الغائط أن یكون البو :ثانیا

         أو كانت حرمة أكلھا بالعارض) فھذه الحیوانات یحرم أكلھا في جمیع األحوال ( ونحوھا ) النمر ، األسد ، القطة ( كالسباع 

      وھو الحیوان الذي اعتاد أكل عذرة: كالجالل ) األصل محللة أي بسبب طرو حالة علیھا جعلتھا محرمة وأن كانت ھي في ( 

فلو كانت ھناك بقرة اعتادت أن تأكل عذرة اإلنسان فالبقرة وأن كانت في األصل حیوان مأكول ، اإلنسان )  غائط( 

وكذلك . ا نجسین حّرم أكلھا فیكون بولھا وغائطھ)  غائط اإلنسان أي تعودت أكل( ة اللحم ولكنھا عندما أصبحت جّالل

من البھائم كالحمیر وغیرھا ) أي الحیوان الذي یجامعھ اإلنسان ( مما یحرم أكلھ بالعارض ھو الحیوان الذي یطأه اإلنسان 

فھذه الحیوانات وأن كانت محللة األكل باألصل ولكن عندما جامعھا اإلنسان أصبحت محّرمة األكل فأصبح بولھا 

  .وغائطھا نجسین 

  

  ال یكون طیراً  أن :ثالثاً 

  

فأن بول الحیوان وغائطھ یكونان طاھرین فمثالً لو كان الحیوان لیس لھ  الثالثةط وشرال فلو لم یتحقق أحد ھذه 

نفس سائلة فبولھ وغائطھ طاھران نعم لو كان الحیوان لیس لھ نفس سائلة وكان محّرم األكل وھو بنظر العرف 

  .وجوباً االجتناب عن بولھ مثالً فاالحوط ) كاألفعى ( یعتبر لھ لحم 

وكذلك لو لم . ھ یكونان طاھرین الشرط الثاني فكان الحیوان محلل األكل فإن بولھ وغائط كذلك لو لم یتحقق

كما في الصقر مثالً فحتى لو تحقق الشرط األول والثاني فإنھ یحكم  اً الشرط الثالث بأن كان الحیوان طائر یتحقق

ن فالصقر مثالً لھ نفس سائلة وھو محرم األكل فقد تحقق الشرط األول والثاني على بولھ وغائطھ بأنھما طاھری
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نعم إذا كان الطائر محّرم أكلھ فاالحوط استحباباً االجتناب عن فضالتھ . ولكن ألنھ طائر یحكم بطھارة فضالتھ 

  .خصوصاً بول الخفاش 

  
 الحیوان                                              

  

  غیر الطائر                 طائر                                                                    

  

  لیس لھ نفس سائلة              لھ نفس سائلة                محّرم األكل                     محلل األكل                

  

  رم األكل مح         محلل األكل               ولھ وغائطھب            بولھ وغائطھ         

ً    طاھران               طاھران واالحوط استحبابا

  بالعارض     باألصل                                    االجتناب عنھما                              

  ولھ وغائطھب                                                     

  بولھ وغائطھ نجسان           طاھران                                                            

  

                                                                                                   

  محّرم األكل                           محلل األكل                                                                                               

                                                             

  ھ      بولھ وغائط                                                                                         

  طاھران                                                                                             

  

  د ذا لحمإذا عدَّ ذا لحم              لم یع                                                                                                               

   

  بولھ وغائطھ     االحوط وجوباً االجتناب                                                                                                            

  عن بولھ                     طاھران                                                                                                                

  

  

  

  

 .وھو ماء غلیظ لزج یخرج من اإلنسان والحیوان الذكر ویكون منھ الولد  :المني  - ٣

ا على االحوط مفإن المني نجٌس من كل حیوان ذو نفس سائلة سواء كان مأكول اللحم كالثور والخروف ونحوھ

  .ان والسباع وجوباً وغیر مأكول اللحم كاإلنس

الماء الذي ینزل من المرأة عندما تثار شھوتھا بشدة بحیث یحكم علیھا بأنھا ) أي محكوم بالنجاسة ( وفي حكم المني 

  .) وقد تقدم بیانھ في مبحث الجنابة فراجع ما ذكر ھناك ( مجنبة 

  

  .كول اللحم أم غیر مأكول اللحم وھي َمیتًـةُ ُ اإلنسان وكل حیوان لھ نفس سائلة سواء كان مأ :الَمْیتَـة ُ  - ٤
أو في الدفاع عن ، وھو من قتل في الجھاد مع اإلمام علیھ السالم أو نائبھ الخاص ( ویستثنى من المیتة المحكومة بالنجاسة الشھید 

ً بغیر حق ( أو القصاص ) كالمحصن الزاني (  وكذلك من قتل بسبب إجراء الحد علیھ) اإلسالم  قد وكان ) كمن قتل نفسا

     ھذا بالنسبة ألجزاء المیتة التي تحلھا الحیاة. اغتسل قبل إجراء الحد أو القصاص علیھ فإنھ ال یعد میتة ً نجسة 

   )جري فیھا الدم ویوجد فیھا إحساس عندما كان الحیوان حیاً أي التي ی( 
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  :التي یحكم بطھارتھا ) المیتة النجسة(األجزاء من 

  

ً ( ال تحلھا الحیاة  أجزاء المیتة التي :أوالً  فھي محكومة ) أي ال یجري فیھا الدم ولیس فیھا إحساس عندما كان الحیوان حیا

  والصوف والشعر والظفر والقرن والعظم ونحو ذلك كالظلف ) وھو ما یغطي اإلبل واألرانب ونحوھا (  بالطھارة كالوبر

  . ) وھو الظفر المشقوق للبقرة والشاة والضبي ونحوھا ( 

  

وھو خراج صغیر یظھر بالجلد أو (  والبثور) الفالول ( جزاء الصغار التي تنفصل بسھولة عن الجسم كالثالول األ :یاً ثان

ونحو ذلك كالجلد المتشقق في الیدین أو  صل من بدن األجربأو ما ینف، والجلدة التي تنفصل من الشفة ، ) الوجھ 

   .مور محكومة بالطھارة فجمیع ھذه األلرجلین الذي ینفصل عنھما بسھولة ا

مما تحلھا الحیاة كالید أو الرجل ونحوھما من الحیوان الحي إذا كانت ھذه القطعة ) المفصولة ( القطعة المبانة  أما 

  . فإنھا محكومة بالنجاسة) أي لیست أجزاء صغیرة تنفصل بسھولة (

  

 ً ألن الضرع جزء من المیتة وھي نجسة (  لضرع النجسفي الضرع فإن اللبن ال ینجس بمالقاة ا) الحلیب ( اللبن   :ثالثا

وإن كان االحوط استحباباً االجتناب عن اللبن المستخرج من ضرع المیتة خصوصاً اللبن المستخرج ) فالضرع نجس 

  . ١من میتة حیوان غیر مأكول اللحم 

  

  ً ، غذى على الحلیب وھي شيء أصفر متجمد في كرش الحمل أو الجدي عندما یكون یت: االنفحة : رابعا

   فاالنفحة یحكم بطھارتھا فیجوز استعمالھا فیما یشترط فیھ الطھارة كاألكل .وتستعمل االنفحة في صناعة الجبن 

مع وجود ) وھي كرش المیتة ( ولكن ظاھر ھذه االنفحة أي الطبقة الخارجیة منھا حیث أنھا القت النجاسة ) الجبن ( 

ل كرش الحمل فإذا كانت ھذه االنفحة قابلة للغسل أي كانت مادة متماسكة الرطوبة المسریة التي ھي في داخ

وأن كانت غیر قابلة للغسل إذا كان المتعارف بین الناس أنھا ، وجب غسل ظاھرھا ویمكن استعمالھا بعد ذلك 

الحالة محكومة بالطھارة وال فھي في ھذه ) ال یمكن غسلھا ( ال تقبل الغسل ) كالمادة الجیالتینیة ( مادة سائلة أو شبھ سائلة 

  .تحتاج إلى التطھیر 

  

  

  ١٥١مسألة 

المیت اإلنساني قبل تغسیلھ ھو میتة محكومة بالنجاسة فلو مسھ شخص مع وجود الرطوبة المسریة   //الشرح 

    توجب غسل مس المیت كذلك یتنجس الموضع الذي مس بھ المیت) معنویة ( فإنھ كما تحصل عنده نجاسة حدثیة 

الحیوانات بأنھ قابل للتطھیر فلو غسل المیت اإلنساني  ولكنھ یختلف عن باقي میتات، خبیثة بنجاسة ) ید الحي ك( 

فأنھ یطھر فإذا مسھ شخص بعد ذلك حتى ) ماء المخلوط بالكافور والماء القراح البالماء المخلوط بالسدر و( بالغسالت الثالثة 

ال نجاسة حدثیة تستوجب الغسل وال نجاسة خبثیة ) الحي ( دى الماس مع وجود الرطوبة المسریة فإنھ ال تحدث ل

حتى مع عدم وجود (تغسیلھ بالغسالت الثالثة فلو مس المكلف المیت أما قبل . تستوجب تطھیر الموضع الذي مسھ بھ 

ماس إال إذا تحدث لدیھ نجاسة حدثیة توجب غسل مس المیت أما النجاسة الخبثیة فال تحدث لل المكلففإن  )الرطوبة

  .كانت ھناك رطوبة مسریة 

                                                           
١

حیوان غیر مأكول اللحم ال یجوز شربھ ألن اللبن الذي یجوز شربھ ھو لبن الحیوان مأكول اللحم ولكن الكالم ھنا عن الطھارة الھذا اللبن المأخوذ من   
ز األكل والشرب وعدم جوازه وال یوجد تالزم بین األمرین أي ال یمكن أن یقال أن كل ما ال یجوز شربھ فھو نجس نعم كل نجس ال والنجاسة ولیس عن جوا

 .یجوز شربھ ولیس العكس 
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ألن الدم غیر الخارج ) الخارج (  ـالخارج من اإلنسان ومن كل حیوان لھ نفس سائلة وقد قید الدم ب   :الدم  - ٥

ولذا اإلنسان یدخل المسجد وفي عروقھ الدم فال یصدق علیھ أنھ  –من اإلنسان أو من الحیوان ال یحكم بنجاستھ 

ویستثنى من الدم ما تختلف في الحیوان المذكى فالحیوان عند ذبحھ أو نحره كما في  –ى المسجد أدخل النجاسة إل

اإلبل فسوف یخرج منھ دم ھذا الدم الخارج نجس ولكنھ بعد أن یتوقف خروج الدم من الحیوان المذبوح فإن ھناك 

جسم الحیوان المذبوح أو المنحور یحكم في ) المتخلفة ( كمیة من الدم تبقى في داخل الحیوان ھذه الكمیة الباقیة 

 . ١حوط لزوماً كان الحیوان مأكول اللحم على األ علیھا بالطھارة إذا

  

  

   

  ١٥٢مسألة 

  //  الشرح  
فھل ھذا الدم المتكون في ، في بعض األحیان عندما نكسر البیضة نجد في صفار البیضة قطعة من الدم  :١س

  صفار البیض طاھر ؟ 

  .طاھر  نعم إنھ :الجواب

ن البیضة المخصبة تمر بمراحل حتى تصل إلى مرحلة الجنین المتكامل فھي تنتقل من مرحلة النطفة إلى إ : ٢س

، الخ ونالحظ أن العلقة عبارة عن قطعة من الدم الغلیظ الجامد  ٠٠٠٠٠ثم إلى مرحلة المضغة  ٢مرحلة العلقة

  طاھر أم نجس ؟ ) العلقة ( فھل أن ھذا الدم 

  .نجس على االحوط وجوباً ) العلقة ( ھذا الدم : الجواب 

  

  

   :الكلب والخنزیر البریان)  ٧ــ  ٦( 
إذ الروایات ، عن الكلب والخنزیر البحریین فھما طاھران ) ن البریی( بتقیدھما بـ ) دام ظلھ (وقد أحترز المصنف 

راً بل حیوانیین آخرین وقد أطلق علیھما بل ھما لیسا كلباً وخنزی، أما البحریین فلم تشملھما ، وردت على البریین 

  .لمشابھتھما للكلب والخنزیر البریین ) خنزیر البحر ( و) كلب البحر( لفظ 

أو ، فالكلب والخنزیر البریین نجسان بجمیع أجزائھما سواء األجزاء التي تحلھا الحیاة كاللحم والجلد وغیرھما 

كالعرق  كذلك فضالتھما وما یخرج منھما من الرطوباتماال تحلھ الحیاة كالشعر والظفر والسن وغیرھا و

  .وھما غیر قابلین للتذكیة إیضاً .  واللعاب

  

  : ــ الكافر  ٨
، وكفر اللیل األشیاء غطاھا ، یقال كفر الشيء أي ستره وغطاه ، في اللغة بمعنى الستر والتغطیة : الكفر 

الكافر لستره البذور في األرض وكفر النعمة وكفرانھا فیوصف اللیل بالكافر لستره األشیاء وكذا الزارع یوصف ب

  .سترھا بترك أداء شكرھا 

                                                           
١

بدن ذلك الحیوان بالطھارة كل حیوان غیر نجس العین ــ أي غیر الكلب و الحنزیرــ قابل للتذكیة فإذا ذكي أي ذبح على الطریقة الشرعیة فإنھ یحكم على   
ومن ھنا ظھر ، نجاسة سواء كان مأكول اللحم كالبقر والماعز  أو غیر مأكول اللحم كالثعلب وغیره من السباع فال یحكم على ما  یالقي بدن الحیوان المذكى بال

  . تعمال أجزاء بدنھ وصیرورتھا طاھرة أن فائدة تذكیة الحیوان أعم من جواز األكل فیمكن أن نذكي الحیوان ال لیحل لنا أكلھ بل الس
 
٢
  .یوماً على التخصیب  ٨٠المشھور أن البیضة المخصبة تصبح علقة بعد مرور .  
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م وجحد ما سالأو أنتحل اإل، دیناً أو أنتحل دیناً غیر اإلسالم ) یتخذ  لم أي( ھو من لم ینتحل : الكافر  :صطالحاً ا و

  .ملة سالمي بحیث یرجع جحده إلى إنكار الرسالة ولو في الجیعلم أنھ من الدین اإل

  :وبھذا تكون أقسام الكافر كالتالي

سالمي وا دیناً من األدیان ال الدین اإلوھم المالحده الذین ال یؤمنون بوجود هللا تعالى ولم یعتنق :من لم ینتحل دیناً   - أ

وھؤالء لھم أقسام متعددة مذكورة في كتب العقائد المتخصصة ولكن بجمعھم أنھم لم یعتنقوا أي دیانٍة ، وال غیره 

 .وھؤالء یعدون من األعیان النجسة . سماویة 

 

فھم ، وھؤالء تارة یتخذون دیناً غیر سماوي كالبوذیة والھندوس وغیرھم  : سالممن أتخذ دیناً ولكنھ لیس دین اإل  - ب

 . محكومون بالنجاسة بل ھم من األعیان النجسة 

ً كالیھود والنصارى  ً سماویا      وقد أشتھر عند الفقھاء ، ھم الكافر الكتابي فیطلق علی) مسیحیینال(وتارة یتخذون دینا

ً یاستحباباحتیاطاً ط ، ولكن یحتا یفتي بطھارة الكافر الكتابي) دام ظلھ(أنھم نجسون ولكن المصنف ) رضي هللا عنھم(  ا

  .معاملة النجس  الشخص تعامل معھمبأن ی

  

أو وجوب ، كمن أنكر وجوب الصالة ، سالمي اإل ینما یعلم أنھ من الد) أنكر(من أتخذ اإلسالم دیناً ولكنھ َجَحدَ   - ت

ة المسلمین على أنھا من الدین جتمعت كلمألمور مما یقطع أنھا من الدین اإلسالمي حیث االصوم ونحوھما فھذه ا

 . ١ضروریات الدین  فھي من  سالمياإل

ده لھا یرجع إلى بل إذا كان جح، سالمي یحكم بكفره ن جحد ضرورة من ضروریات الدین اإلولكن لیس كل م

وذلك بأن یرجع جحده إلى ) سالمیة ولیس في كل الرسالة أي في بعض موارد الرسالة اإل( لة إنكار الرسالة ولو في الجم

أي بعث الخلق بعد الموت ( في بعض ما بلغھ عن هللا تعالى في العقائد ــ كالمعاد ــ  )صل هللا علیھ وآلھ وسلم(تكذیب النبي 

فینكر أن هللا تعالى یبعث الموات لیحاسبھم یوم القیامة ، والحال أن بعث الناس للحساب من ) قیامة للحساب في یوم ال

األحكام (     أو في غیرھا كاألحكام الفرعیة  أخبر عنھ ، ) �(وثبت أن النبي  ضروریات الدین اإلسالمي

فھذا الشخص الذي یقام لھ ، ومودة ذي القربى ،  ٠٠٠لزكاة مثل الفرائض كالصالة والصوم والحج وا) الشرعیة 

تفقت علیھا كلمة واألحكام الشرعیة الفقھیة التي ا بلغ بھذه العقائد )صل هللا علیھ وآلھ وسلم(الدلیل على أن النبي 

صل هللا (بي فأن نكرانھ ھذا یرجع إلى تكذیب الن، المسلمین ورغم ذلك ینكرھا ویدعي أنھا لیست من تعالیم السماء 

  .فإن ھذا الشخص محكوم بالكفر وھو عین النجاسة رغم إدعائھ أنھ مسلم ،  )علیھ وآلھ وسلم

  

حكم من األحكام الشرعیة التي أتفق علیھا المسلمون ال یرجع إلى أو من العقائد  أما لو كان إنكار الشخص لعقیدة

بعده عن البیئة والمجتمع اإلسالمي وجھلھ بأحكام بسبب بل كان إنكاره ، تكذیب النبي صل هللا علیھ وآلھ وسلم 

ن شرب الخمر ولحال أ، سالمي كما لو أنكر شخٌص مسلم یعیش في دولة كافرة مثالً حرمة شرب الخمر الدین اإل

ولكن ھذا الشخص إنما أنكر حرمتھا لجھلھ بھذا األمر وعدم وصول الدلیل إلیھ ، سالمي من ضروریات الدین اإل

وسلم فال یحكم بكفره بسبب ھذا فإن إنكاره ھذا ال یرجع إلى تكذیب النبي صل هللا علیھ وآلھ ، ا على حرمة شربھ

  .نكار اإل

  

ریات الدین أو فتحصل أن الكافر ھو من أنكر وجود هللا تعالى أو أنكر الوحدانیة أو النبوة أو ضرورة من ضرو

 ً   .أنكر الثالثة معا

  

                                                           
١
  .تقدم الكالم عن ضرورات الدین في مبحث التقلید فراجع ھناك .  
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  :الفرق الضالة المنتحلة األسالم 
ھتدى فإنما یھتدي لنفسھ وَمن افمن (  :قال تعالى، یضاده الھدایة  ھو العدول عن الطریق المستقیم و: الل الض

   ١)ضلَّ فإنما یضلُّ علیھا 

ً ولكنھا افھنا ف من حیث الطھارة والنجاسة یختلف نحرفت عن طریقة المستقیم فحكمھا رٌق اتخذت اإلسالم دینا

  :وھي ، ختالف أحوالھا با

  

    :لغالةا -  ١ 

  .ھو التصلب والتشدد حتى یتجاوز الحد والمقدار الثابت في الدین: الغلو 

من بعده  )علیھم السالم(واألئمة األطھار  وأمیر المؤمنین )صل هللا علیھ وآلھ وسلم(ھم من غالوا في النبي : والغالة 

  .لى مرتبة الربوبیة إذ رفعوه إ )علیھ السالم(وھو نظیر غلو النصارى في عیسى ، وبعض أصحابھم 

ویختلف حكم طھارتھم أو نجاستھم والغالة لیسوا فرقة واحدة بل ھم على طوائف مختلفة من حیث العقائد 

  :ختالف عقائدھم با

ً غیر اإلسالم أو أي من لم ین( إلى حد ینطبق علیھ التعریف المتقدم للكافر  ھناك من یذھب في غلوه  - أ ً أو أنتحل دینا تحل دینا

ة أمیر یأو ربوب )صل هللا علیھ وآلھ وسلم(كمن یعتقد بربوبیة النبي . ) سالمي وأنكر ضرورة من ضرورات الدین اإل المسأنتحل اإل

أو غیرھما من الخلق بأن أعتقد أن ھذا الشخص الخارجي ھو الرب القدیم الواجب وجوده  )علیھ السالم(المؤمنین 

الوجود غیره كان ھذا كفراً أو شركاً بال إشكال وكذلك من سواء أنكر ربوبیة غیر أو أعترف بوجود صانع واجب 

أعتقد منھم أن الرب تجسد وتصّور بصورة أحدھم كما یتمثل الجن أو الملك بصورة البشر فھذا أیضاً كفر لما ثبت 

ً من أن یصیر بشراً یأكل الطعابالضرورة من الشرع أن هللا أجل ش فھؤالء محكوم . م  ویمشي في األسواق أنا

 .یھم بالنجاسة عل

سالمي ولكنھ لم یبلغ أن جعل من أحد قاده عن الحد الصحیح في الدین اإلھناك من الغالة من تجاوز في اعت  - ب

، قد حل فیھ أو أن الرب ، أو غیرھم رباً  )علیھم السالم(أو أحد األئمة  )صل هللا علیھ وآلھ وسلم(المخلوقین سواء النبي 

أو أعتقد أن معرفتھم ، أو خلق الناس أو رزقھم أو أحیائھم وإماتتھم بأیدیھم ، لم مة خلق العابل أعتقد مثالً أن أز

تغني عن جمیع الطاعات فال تكلیف بعدھا أو أن علمھم لجمیع األشیاء حضوري كعلمھ تعالى أو ما أشبھ ذلك فال 

وجب كفراً بعد ض مخلوقاتھ ال یإشكال في بطالن جمیع ذلك إال أن أثبات شيء من أوصاف هللا تعالى لبع

 .وبالتالي ال یحكم بنجاستھم ، عتراف بكون ھؤالء األشخاص مخلوقین من قبل هللا تعالى اال

 

   :ــ النواصب ٢
  .ویقال نصبت لفالن نصباً إذا عادیتھ ، النصب في اللغة المعاداة 

 ً لھم علیھم السالم إما أن وإعالن العداوة ، ھم المعلنون بعداوة أھل البیت علیھم السالم : النواصب : أصطالحا

وسواء ،   أقوالھ وأفعالھ خالل منعداوتھ لھم  تأو علم، یكون بلسانھ بأن یظھر عداوتھ لھم أو أعلن َ السب لھم 

وقد ورد في الحدیث عن أبي ، وال إشكال في نجاسة النواصب . عادى جمیع أھل البیت علیھم السالم أو بعضھم 

  :عبد هللا علیھ السالم 

أن تغتسل من غسالة الحمام ففیھا تجتمع غسالة الیھودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أھل البیت إیاك  (

  .)الناصب لنا أھل البیت ألنجس منھ فھو شرھم فإن هللا لم یخلق خلقاً أنجس من الكلب وأن 

  

                                                           
١
  ١٠یونس اآلیة .  
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   :ــ الخوارج ٣
الرجل  یقال بغي، على الشخص والظلم علیھ  ستطالةواال، فالبغي في اللغة ھو الطلب  ،البغاة : ویقال لھم أیضاً 

  .ستطال علیھ وظلمھ وبغى علیھ ا، عدل عن الحق 

ً أو :  وفي مصطلح الفقھ ً سواء كان الباغي واحداً الخروج على اإلمام المعصوم أو من نصبھ عموما خصوصا

  :نوعین  النھروان ونحوھم والخوارج على أو أكثر كأھل الجمل وصفین و، بن ملجم لعنھ هللا كا

  

 .من یعلن بغضھ ألھل البیت علیھم السالم فیندرج من ھذه الناحیة في صنف النواصب فیحكم بنجاستھ   - أ

 

ال  وھذه الفئة، إتباعھ لفئة الخوارج من ال یعلن عدائھ ألھل البیت علیھم السالم ولكنھ یعد من الخوارج بسبب   - ب

 .یحكم بنجاستھم 

 

  :أما المرتد 
  .نصراف عنھ ة عن الرجوع عن الشيء واالغة عباررتداد في اللاال

ختیاره الكفر بعده اسالم وھو رجوع المسلم عما أختاره من االعتقاد باإل: المتشرعة  وفي اصطالح الشرع و

  .سواء كان إسالمھ مسبوقاً بالكفر وھو المرتد الملي أو لم یكن إسالمھ مسبوقاً بالكفر وھو المرتد الفطري 

  

حیث الطھارة والنجاسة فیتبع الطائفة التي ألتحق بھا فإذا أصبح ملحداً أو أعتنق دیناً غیر  أما حكم المرتد من    

سماوي كالبوذیة مثالً فیحكم بنجاستھ وكذا إذا أصبح مشركاً أو مغالیاً من النوع األول الذي ذكرناه أما إذا أعتنق 

طوائف التي تقدم بیان حكمھا من حیث الطھارة وھكذا في باقي الفرق وال، الیھودیة أو النصرانیة فیحكم بطھارتھ 

  .والنجاسة 

  

  

   ١٥٣مسألة 

ن بحالة دون أخرى بل ھم أعیان نجسة سواء كانوا سة الكافر والكلب والخنزیر البرییال تختص نجا   //الشرح  

ً ،أم أموات أحیاءً  یخرج منھم من  وكذلك ما، تحلھا الحیاة أو ماال تحلھ الحیاة  ما وكذلك جمیع أجزائھم سواء ا

  . كالعرق واللعاب والنخامة كلھا نجسھ رطوبات فرازات وإ

  

  

 :ــ الخمر  ٩
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    ١٦٥مسألة 

عند تطھیر الشيء المتنجس ــ عدا المتنجس ببول الرضیع ــ بأستعمال الماء القلیل یشترط تحقق //  الشرح 

  : أمرین 

  

بحیث تكون كمیة الماء كافیة ألن تنحل ، ) أي إحاطة الماء بالجسم المتنجس( :استیالء الماءعلى الشيء المتنجس  .١

 : فیھا القذارة عرفاً وھذا االنحالل على نحوین 

 

وذلك عندما تكون القذارة لھا جرم بحیث عند اجراء الماء علیھا ینحل ھذا الجرم بالماء   :أ ــ إنحالل حقیقي 

  .قیقي كما لو كان الشيء قد تنجس بطین متنجس ویزول عن الجسم المتنجس وھذا انحالل ح

  

وذلك عندما ال یكون للقذارة جرم كما لو تنجس الشيء  بماٍء نجٍس ففي ھذه الحالة عند  :ب ــ انحالل اعتباري 

اجراء الماء علیھ ال یوجد جرم لكي ینحل حقیقة ولكن كمیة الماء التي اجریناھا على الشْي المتنجس كانت كافیة 

ل فیھا النجاسة لو كان لھا جرم فالعرف في ھذه الحالة یعتبر ان القذارة قد أنحلت بأجراء الماء على ألن تنح

  .الجسم المتنجس وان لم یحصل ھناك انحالل حقیقي 

  

وھو ان الماء عند مروره على الجسم المتنجس ینفصل عنھ ویتجاوزه وال یبقى من  :إنفصال ماء الغسالة  .٢

س سوى الرطوبة التي ال تنفصل عادة بحیث تعد ھذه الرطوبة من لواحق وتوابع الجسم الماء على الجسم المتنج

فلو غسلنا القلم المتنجس مثالً فأستولى علیھ الماء ثم انفصل عنھ فإننا نرى بقاء كمیة من ، المغسول بالماء 

 .لواحق القلم وتوابعھ بتطھیر القلم ألنھا تعد من  القلم ولكن ھذه الرطوبة غیر مضرة الرطوبة لم تنفصل عن
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ولكن لو . ثم ان الجسم المتنجس تارة یتنجس ظاھره فقط فیجب إستیالء الماء علیھ وإنفصالھ عنھ بعد ذلك       

  :تنجس باطن الجسم فالدینا ھنا حالتان 

  

) مطلق ماء (  أ ــ ان یكون باطن الجسم مما یقبل نفوذ الماء فیھ لتطھیره مع بقاء الماء على وصف االطالق

ففي ھذه الحالة یجب فصل ماء الغسالھ عن الجسم ، وال یتحول عند دخولھ الى داخل الجسم الى ماء مضاف 

  :ویكون إخراج ماء الغسالة من باطن الجسم بعدة طرق ھي 

  

 كما في الثیاب مثالً فإنھا تعصر ألخراج ماء الغسالة الذي دخل إما بالعصر:    الجسمبالضغط على ذلك : أوالً 

بواسطة الید أو الرجل أو بألة كالغسالة مثالً أو غیرھا من األالت التي ) أي الضغط ( أو بالغمز ، إلى باطنھا 

یمكن بواسطتھا الضغط على الشيء حتى یخرج الماء من داخلھ كما في الفراش فإنھ ال یتمكن من عصره فیضغط 

  .علیھ بالقدم أو نحوھا 

  

فإن الماء الذي دخل أوالً إلى تدفع الماء بشدة ما لو طھرنا الثوب تحت ماء الحنفیة ك:  بواسطة تدافع الماء: ثانیاً 

  .داخل الثوب فإنھ یخرج بسبب دخول ماء جدید لنفس المكان فیدفع الماء الالحق الماء السابق ویخرجھ من الثوب 

  

م صببنا علیھ كمیھ ثانیة فإنھا تدفع لو صببنا على الثوب كمیھ من الماء فدخل إلى باطنھ ثف:  بتوالي الصب  :ثالثاً 

  .ال نحتاج إلى عصر أو غمز والثالثة الكمیة األولى من باطن الثوب وفي ھذه الطریقة الثانیة 

  

   ب ــ أن یكون باطن الجسم المتنجس مما ال یقبل نفوذ الماء فیھ لتطھیره مع بقاء الماء على وصف األطالق 

  .١٧٢اطن النجس من الشيء إلى ماء مضاف فسیأتي حكمھ في مسألة بل عند دخولھ إلى الب) ماء مطلق ( 

  

        

  ١٦٦مسألة 

  .الخبث ھي الماء القلیل الذي استعمل إلزالة :  الغُسالة //الشرح 

، فإذا طھر الشيء المتنجس بالماء الكثیر أو الجاري فال یطلق على ذلك الماء الذي أستعمل في التطھیر غسالة 

الغسالة على أنحاء ، اھرة یھا غسالة وھي طفال یطلق عل) المعنویة النجاسة ( ل في رفع الحدث مستعموكذلك الماء ال

:  

كما لو كان إناء مثالً متنجس بالدم فنغسلھ ألزالة الدم  الغسالة الناتجة من الغسلة التي تزال بواسطتھا عین النجاسة .١

 .نجس في ھذه الحالة ) الغسالة ( فالماء المنفصل عن اإلناء ، عنھ 

 

كما في المثال السابق بعد زوال الدم عن اإلناء  الغسالة الناتجة من الغسلة التي ال تزال بواسطتھا عین النجاسة .٢

 .نجس على االحوط لزوماً ) الغسالة ( غسلناه غسلھ ثانیة فھذا الماء المنفصل 

 

بعدھا یصبح اإلناء محكوم  ناء فإن ھذهكالغسالة الناتجة من الغسلة الثالثة لإل الغسالة التي تتعقبھا طھارة المحل .٣

 ً  .نجسة على االحوط لزوماً  بالطھارة ، فإن غسالة ھذة الغسلة أیضا
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  .إن كل غسالة نجسة إما على نحو الفتوى أو على نحو االحتیاط اللزومي : الخالصة 

  

  

  ١٦٧مسألة 

محكومة  مخرجي البول والغائط ،النجاسة عن الماء المستعمل في إزالة  وھي : ١غسالة االستنجاء //الشرح 

أي سواء كانت الغسالة من الغسلة التي تزال بھا عین النجاسة أو ( ١٦٦بالنجاسة كباقي الغساالت التي تقدم ذكرھا في المسألة 

 ولكن.  ) ین االخیرینالغسالة من الغسلة غیر المزیلة لعین النجاسة أو غسالة الغسلة التي یتعقبھا طھارة المحل على االحوط لزوماً في المورد

غسالة االستنجاء نجسة ولكنھا ال تنجس فال یجب االجتناب عن مالقیھا أي  تختلف عن غیرھا من الغساالت بأن

إذا القت غسالة االستنجاء ثوباً مثالً فھذا الثوب ال یحكم بنجاستھ فإذا القتھ الید مثالً مع وجود الرطوبة المسریة 

  .فال یحكم بنجاسة الید 

  

  :ن ھناك صور یجب فیھا االجتناب عن ما تالقیة غسالة االستنجاء ولك

  

عن الماء أي عندما نالحظ الماء نشاھد فیھ (إذا كانت أجزاء النجاسة موجودة في ماء الغسالة ومتمیزة عنھا  .١

 .) أجزاء الغائط 

 

م بنجاسة ما تالقیة فإنھ یحك) لونھا أو طعمھا أو رائحتھا ( إذا تغیرت الغسالة بوصف من أوصاف النجاسة  .٢

 .الغسالة حتى لو لم تكن أجزاء النجاسة متمیزة فیھا 

 

ا لو سال البول على الرجلین أو الفخذین ، فإذا غسلنا من المخرج كم) البول أو الغائط ( إذا تعدت النجاسة  .٣

ھ ن ثوب وغیره ، الرجلین أو الفخذین عن البول أو الغائط فغسالة ھذا الغسل تكون نجسة ویحكم بنجاسة ما تالقی

 .فالمقصود من االستنجاء ھو خصوص تطھیر موضع خروج البول والغائط ال غیرھما 

 

إذا أصابت غسالة االستنجاء نجاسة أخرى من داخل الجسم كما لو كان ھناك جرح وخرج منھ دم امتزج بماء  .٤

بدم من خارج الجسم والقت أو أصابتھا نجاسة من خارج الجسم كما لو كانت الید متنجسة ، غسالة االستنجاء 

  .غسالة االستنجاء 

  .ففي جمیع ھذه الصور األربعة یحكم بنجاسة ما تالقیة غسالة االستنجاء  

  

  ١٦٨مسألة 

  : الماءواسطة استعمال التطھیر ب   //الشرح 
وكذلك تبعاً  األمور التي نّجست تلك األشیاءوكذلك تبعاً ألختالف  ألختالف المتنجساتتختلف كیفیة التطھیر تبعاً 

  :وتفصیلھ .  لنوع المیاه التي تستعمل في التطھیر

  

                                                           
١

) كما مر في مبحث التخلي ( و بول ، وقد یستعمل اإلستنجاء بمعنى نفس التخلي طلب النجو وھو في اللغة ما خرج من البطن من ریح أوغائط أ: اإلستنجاء  
ھو المعنى الذي  كذلك قد یستعمل بمعنى إزالة البول والغائط عن المحل أي تخلیص محل حروج البول أو الغائط  و إزالة القذر عنھ بواسطة الماء وغیرھوھذا

لیھ فیراد بھ االزلة سواء كانت ازالة البول أو ازالة الغائط وسواء كانت االزالة بواسطة الماء أو غیره من كثر استعمال لفظ االستنجاء فیھ صار مصطلحاً ع
 .  االجسام القالعة وغیرھا 
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وإذا أستعمل ، فإنھ یكفي في تطھیرھما بالغسل بالماء الجاري مرة واحدة :  اللباس أو البدن إذا تنجسا بالبول .١

ا إلى غسل غیر الماء الجاري في تطھیرھا كالماء الكر أو الماء القلیل وماء البئر وغیرھا تحتاج في التطھیر بھ

فإذا أستعمل الماء القلیل في تطھیر البدن أو اللباس فیشترط أنفصال الغسالة عنھما . البدن أو اللباس إلى غسلتین 

 . ١٦٥كما تقدم بیانھ في مسألة 

 

بد في تطھیرھا من غسلھا ثالث مرات سواء كان الغسل بأستعمال الماء القلیل أو ال:  المتنجسة بالخمر ١األواني .٢

أو غیره  أي ماٍء كان قلیالً ان تغسل سبع مرات ب) األحوط أستحباباً ( ن المیاه كالجاري والكر وغیره واألولى غیره م

. 

یستثنى من حكم تعدد الغسالت بالنسبة لألشیاء التي تتنجس بالبول الشيء المتنجس :  المتنجس ببول الرضیع .٣

فیكفي في .الحلیب فقط ولم یتغذیا عاى الطعام رضیعین یتغذیان على  ل الصبي أو الصبیة بشرط ان یكوناببو

تطھیر المتنجس ببول أحدھما ان یصب على المتنجس الماء مرة واحدة سواء كان ھذا الماء قلیل أو غیره من 

أقسام الماء المطلق فإذا أحاط الماء بالمتنجس وال حاجة معھ إلى العصر أو ما بحكم العصر من الغمز وغیره من 

 .لغسالة إذا كان المتنجس ببولھما لباساً أو نحوه من غیر اآلنیة وسائل فصل ماء ا

 

المقصود من ولوغ الكلب ھو شرب الكلب للماء من اإلناء أو شربھ ألي مائع   : اإلناء المتنجس بولوغ الكلب .٤

ویكون ، ناء أنھ سؤر الكلب أخر غیر الماء من اإلناء كاللبن وغیره بحیث یصدق على المتبقي من المائع في اإل

 .رف لسانھ بطالشرب 

بأن یوضع شيء من التراب الطاھر في اإلناء ویحرك فیھ أو  إلناء ثالث مرات أوالھن بالتراب فیغسل ا     

 كمیة قلیلةإلیھ  ، بل نضیف الطینالتراب الى اسم یخرج عن اسم بحیث  تكون كمیة الماء كبیرة الف(  یضاف إلى التراب قلیل من الماء

  .وبعدھا یغسل مرتین بالماء  ویفرك بھ اإلناء) تراب رطب ولیس طین   ند مزجھا بالتراب یقال عن المزیج أنھث عبحی من الماء

  

وإذا لطع الكلب في اإلناء من دون ان یشرب منھ كما لو كان جزء من لسان الكلب مقطوع بحیث ال یستطیع ان 

  .انھ فیكون حكم تطھیر اإلناء كحكم ولوغ الكلب فیھ الموجود من لسالجزء المتبقي یشرب بھ ولكنھ المس اإلناء ب

  

أو وقع لعابھ في اإلناء أو سقط ، الكلب اإلناء بغیر لسانھ كما لو وضع رجلھ في اإلناء ) المس ( أما إذا باشر 

  .شعره أو عرقھ في اإلناء فیغسل بالتراب مرة وبالماء ثالث مرات 

   

فالبد في ) ھو الفأرة الكبیرة المعروفة : الجرذ (  جرذ في اإلناءاإلناء المتنجس بولوغ الخنزیر أو بموت ال .٥

 .تطھیره من غسل اإلناء سبع مرات من غیر فرق بین غسلھ بالماء القلیل أو غیره من المیاه المطلقة 

 

بل تنجس بنجاسة أخرى غیر  :  أو الخنزیر أو موت الجرذ، إذا تنجس داخل اإلناء بغیر الخمر وولوغ الكلب  .٦

وجب تطھیر اإلناء . الخ من النجاسات ....... المذكورات كما لو تنجس اإلناء بالبول أو الدم أو المني أو ھذه 

بالماء القلیل بغسلھ ثالث مرات على نحو الفتوى وھكذا یغسل أیضاً ثالث مرات لو طھر باستعمال الماء الجاري 

 . أو الكر أو ماء المطر على نحو االحتیاط اللزومي 

                                                           
١

لمرآة یعتبر في صدق اآلنیة على الظرف أن یكون مما یوضع فیھ الطعام والشراب ویرفع منھ بحسب العادة فلیس كل ظرف إناء فال یصدق على إطار ا.  
ً ( ثابت كما یعتبر أن یكون محرزاً ) أي ما یوضع فیھ ( ونحوه مما یكون مظروفھ  للمأكول والمشروب بأن یكون لھ أسفل وحواشي تمسك ما ) أي حافظا

  .یوضع فیھ من المأكول والمشروب فال تصدق اآلنیة على القنادیل المشبكة واألطباق المستویة ونحوھما 
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و تنجس اإلناء بمالقاة المتنجس كما لو كانت الید متنجسة ومس بھا اإلناء مع وجود الرطوبة المسریة وكذلك ل

فإنھ یغسل بالماء ثالث مرات كما تقدم وكذلك لو تنجس اإلناء بالمتنجس بالخمر أو ولوغ الكلب أو الخنزیر أو 

متنجس بمالقاة الخمر فلو سكب في إناء آخر موت الجرذ فلو كان إناء متنجس بالخمر مثالً وفیھ ماء فھذا الماء 

فیطھر ھذا ) أي متنجس بالماء الذي تنجس بمالقاة الخمر ( فھذا اإلناء األخر یكون متنجس بالمتنجس بالخمر 

  .اإلناء بغسلھ ثالث مرات بالماء كما تقدم 

  

بالدم وكذا لو تنجس الجسم  كما لو تنجس الثوب بالمني أو:   أما المتنجس في غیر ما ذكر من األقسام السابقة .٧

بھما وھكذا باقي الصور التي لم تذكر في األقسام الستة السابقة فإن تطھیرھا یكفي فیھ أن یغسل المتنجس مرة 

والبد في طھارة . واحدة فقط حتى لو كان الماء المستعمل في الغسل ھو ماء قلیل واالحوط استحباباً الغسل مرتین 

التي ینفذ الماء إلى باطنھا من انفصال ماء الغسالة عند الغسل بالماء القلیل كما تقدم  اللباس ونحوه من المتنجسات

 أما لو غسلت بالماء المعتصم فال یجب ذلك  ١٦٥في مسألة 

 

 )التطھیر باستعمال الماء: (  ١٦٨مخطط المسألة 
 

  المتنجس                                              

                                                                                                                                 

  غیر اإلناء              إناء                                                            

  تنجس بــ                                                                                

  

  غیر البول                                       بالبول                                                                

  المتنجس                                                                  

  یكفي مرة واحدة                                                                                                            

   سواء كان بالقلیل   غیره                                           البدن أو اللباس                                      

  أو بغیره                                                   بــ                 طھر                                  

  یكفي مرة واحدة                                                                                    

  غیره                                 الماء الجاري                      

  

  مرتان مع انفصال الغسالة                            یكفي مرة واحدة           

  

  

  تنجس بــ  

  

  

  غ الخنزیر                بغیر المذكوراتبولوغ الكلب            مباشرة الكلب              بولو  بالخمر           

ً         ن ولوغ وال             أو موت جرذ               بدو  أو لطعھ                                      سابقا

  لطع                          فیھ                                          ثیغسل ثال

  ثالث مرات یغسل               مرات بالماء           ثالث مرات                                                         

  بالقلیل على نحو            یغسل سبع            األولى بالتراب           بالتراب مرة             سواء كان           

  الفتوى وبغیره           مرات بالماء           واحدة وبالماء             وغسلتان بعدھا            قلیل أو غیره      

ً         سواء كان              بالماء                 ثالث مرات                 اباً       واالحوط استحب   على االحوط لزوما

  ثالث مرات أیضاً             قلیل أو كثیر                                                                سبع مرات           
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  ١٦٩مسألة 

  :القلیل المتصل بغیره من المیاه المعتصمة على نحوین  الماء// الشرح 

  

سواء كان إتصالھ بالكر بواسطة أنبوب كما لو كان لدینا ماء قلیل : المتصل بالكر) لم یبلغ مقدار الكر ( الماء القلیل  .١

لحوض موجود في حفرة أو حوض صغیر وكانت حنفیة اإلسالة مفتوحة علیھ فھذا الماء القلیل الموجود في ھذا ا

بمالقاة النجاسة إال إذا تغیّر وصف من أوصافة ) یتجنس ( یأخذ حكم الكر أي ال ینفعل ) اإلسالة ( بسبب إتصالھ بالكر 

وكذلك لو طھرنا بھ شيء متنجس فإنھ یقوم مقام الكر أي یعتبر ، بأوصاف النجس ) لونھ أو طعمھ أو ریحھ ( الثالثة 

 .التطھیر بھ تطھیراً بالكر 

 

وھذا ال یأخذ حكم الماء الجاري في كونھ ال ینفعل بمالقاة النجاسة بل إن :  قلیل المتصل بالماء الجاريالماء ال .٢

لو كان لدینا حوض فیھ ماء قلیل : بمجرد مالقاة النجاسة ومثالھ ) یتنجس ( ھذا الماء القلیل المتصل بالجاري ینفعل 

اقیة فھذا الماء الموجود في الحوض تارة یبلغ مقداره مع مقدار بواسطة س)  مثالً  ماء النھر(  وقد أتصل بالماء الجاري

وفي ھذه الحالة یكون معتصماً ال ألنھ متصل بالماء الجاري بل ) لتر  ٣٨٤( الماء الموجود في الساقیة مقدار كر 

وتارة مقدار الماء . )ثالثة ال ینجس بمالقاة النجس أو المتنجس إال إذا تغیر وصف من أوصافة ال(ألنھ بلغ كراً والكر ماء معتصم 

ھذا الماء بمجرد مالقاة  ال یبلغ كراً ففي ھذه الحالة ١الموجود في الحوض مع مقدار الماء الموجود في الساقیة

 .النجس أو المتنجس فإنھ یتنجس حتى لو لم یتغیر وصف من أوصافة الثالثة بوصف النجس 

  

 

  

  ١٧٠مسألة 

فإنھ یطھر كغیره من الثیاب فیغسل بالماء الكثیر بشرط أن ال تؤدي كمیة  ،إذا تنجس اللباس المصبوغ // الشرح 

فإذا لم ، الصبغ التي تنحل من اللباس وتختلط بالماء إلى تحول الماء إلى ماء مضاف ألن المضاف ال یرفع خبثاً 

المصبوغ وأستولى علیھ فإنھ إذا نفذ في جمیع أجزاء اللباس ) أي بقي ماًء مطلقاً ( یتغیر الماء وبقي على إطالقة 

ً بالبول فإنھ  ثم یعصر فیطھر بعد انفصال ماء الغسالة إذا لم یكن اللباس قد تنجس بالبول وإال إذا كان متنجسا

بل یجوز ان یستعمل الماء القلیل أیضاً في تطھیر ھذا اللباس  ، یغسل مرتین بالماء الكثیر ویعصر بعد كل غسلھ

ً وھو بقاء الماء القلیل على أطالقة وعدم تحولھ إلى ماء مضاف بعد  المصبوغ المتنجس بالشرط المذكور سابقا

ً فصل ماء الغسالة بعد نفوذ الماء القلیل إلى . اختالطھ بالصبغ المنحل من اللباس  ویجب في ھذه الحالة أیضا

  .جمیع أجزاء الثوب وإستیالئھ علیھ 

یر بالماء الكثیر أو القلیل فإنھ ال یضر بصحة تطھیر سواء كان التطھ) الصبغ ( ولو تغیر الماء بوصف المتنجس 

سواء كان تغیر الماء المستعمل في ، اللباس ما لم یصل إلى درجة تحول الماء من ماء مطلق إلى ماء مضاف 

التطھیر حصل قبل نفوذ الماء في اللباس أو قبل عصره أو كان التغیر بعد النفوذ والعصر ال یضر ھذا التغیر 

  .ر بصحة التطھی

  

  

                                                           
١

جود في الساقیة لیس ماًء جاریاً فھو وإن كانت لھ مادة طبیعیة وھو النھر ولكنھ فقد شرط الجریان ألنھ متوقف من جھة الحوض ولھذا الماء المو: مالحظة . 
  .لم یعطھ المصنف حكم الجاري فإذا كان مجموعھ مع ماء الحوض كراً فیكون معتصماً وإال فإنھ قلیل ینفعل بمالقاة النجس أو المتنجس 
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  ١٧١مسألة 

ھناك بعض األشیاء التي تتنجس تكون قابلة لنفوذ الماء إلى باطنھا ولكن ھذا الماء ال ینفصل عنھ //  الشرح 

ونحوھما من األواني الفخاریة ویكفي في تطھیر  ١بالعصر أو الغمز أو توالي الصب والتدافع مثل الحب والكوز

أن یغسل ) كما لو وضع ماء نجس في الُحّبِ فإنھ ینفذ إلى أعماقھ ( لى أعماقھ أعماق مثل ھذه األشیاء إذا وصلت النجاسة إ

وال یشترط في تطھیر ھذا النوع من ، ) أي الى أعماقھ ( بالماء الكثیر ویصل الماء إلى ما وصلت إلیھ النجاسة 

  . أو یوضع بالماء الجاري ) الماء الكثیر ( المتنجسات أن یجفف أوالً من الرطوبة التي أكتسبھا ثم یوضع في الكر 

  .ولكن تطھیر باطن ھذا النوع من المتنجسات باستعمال   الماء القلیل غیر ممكن على االحوط لزوماً 

  

  

  

  ١٧٢مسألة 

ھناك بعض المتنجسات ال یمكن أن یصل الماء المطلق إلى باطنھا المتنجس ویبقى الماء على أطالقة //  الشرح 

لو وضع في ماء نجس فامتص ذلك فلو تنجس باطن الصابون كما ، لھا الصابون مثا، بل یتحول إلى ماء مضاف 

أو كانت ید الصانع للصابون نجسھ مثالً والقت الصابون مع الرطوبة المسریة ففي ھذه  الماء ودخل إلى داخلھ

الماء عند  ولكن إذا أردنا أن نطھر باطن الصابون فإن، الحالة یكون باطن الصابون نجساً كما أن ظاھره نجس 

دخولھ للباطن فإنھ یتحول إلى ماء مضاف دائماً وحیث أن الماء المضاف ال یرفع خبثاً كما أنھ ال یرفع حدثاً لھذا 

 قلیالً في التطھیر أو استعملنا ماًء كثیراً وسواء جففنا ال یمكن تطھیر باطن مثل ھكذا متنجس سواء استعملنا ماءً 

لیست ھي تنجس الماء المستعمل في التطھیر بل  عدم امكان التطھیر علةففھ ألن الباطن أوالً قبل تطھیره أو لم نج

ومثل الصابون في ھذه الحالة الطین فإنھ لو تنجس . ولذا یبقى الباطن متنجساً ، العلة ھي تحولھ إلى ماء مضاف 

 .باطنھ ال یمكن تطھیره 

  

  

  

  

  )األرض : ( الثاني من المطھرات 

  
وال ، ھیر باطن القدم أو باطن النعل إذا تنجست ومشى على األرض أو مسح بھا وتختص األرض بتط       

تطھر غیر ھذین الشیئین من المتنجسات فال تطھر ظاھر القدم وكذلك ال تطھر ظاھر النعل فضالً عن باقي 

  .المتنجسات 

  :وھناك شروط یجب توفرھا لكي تكون األرض مطھره لباطن القدم وباطن النعل ھي 

  

لباطن القدم أو باطن  ةفال تكون األرض مطھر. ن التطھر بواسطة المشي على األرض أو المسح بھا أن یكو .١

ً ومسح بھ النجاسة   ھألنھ ال یصدق علیھ أنالتي أصابت باطن قدمھ أو نعلھ ؛ النعل إذا أخذ الشخص مثالً ترابا

 .ر باطن قدمھ أو نعلھ بواسطة المشي على األرض أو المسح بھا طھَّ 

                                                           
١
  .وعاء یوضع فیھ الماء لغرض تبریده : الُحُب . وھو إناء لھ عروه یستعمل للشرب : الكوز .  
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فمجرد المشي أو المسح من دون زوال ، تزول عین النجاسة بواسطة المشي على األرض أو المسح علیھا أن  .٢

أما لو زالت النجاسة قبل المشي على األرض أو مسح باطن القدم أو . عین النجاسة ال یطھر باطن القدم والنعل 

فاالحوط وجوباً ) شى على األرض أو مسح قدمھ على األرض كما لو تنجس باطن قدمھ بالدم ومسح الدم عنھا بخرقة ثم م( النعل بھا 

 .عدم الحكم بطھارة باطن القدم بھذه الصورة 

 

 .یشترط في األرض التي یراد تطھیر القدم أو النعل بالمشي أو المسح بھا بأن تكون طاھرة وجافة  .٣

 

ً أن تكون  .٤ حدثت بسبب المشي على األرض قد ) ھیرھاالتي أصابة باطن القدم أو النعل المراد تط( نجاسةالاالحوط وجوبا

فإذا أراد تطھیرھا مشى على أرٍض طاھرة جافة أو مسح بھا باطن ، النجسة أو الوقوف علیھا أو الجلوس وھكذا 

 .وبعد زوال عین النجاسة یحكم بطھارة باطن القدم أو النعل أو باطن نعلھ قدمھ 

 

أما باقي ، ونحوه كالسیرامیك وغیره ) الشوارع المفروشة باإلسفلت ك( االحوط وجوباً أال تكون األرض مفروشة بالقیر  .٥

أو ) األسمنت األبیض (  أو الجص أو النورة) الطابوق ( أنواع األرض كالتراب والرمل والحجر والمفروشة باآلجر 

 .األسمنت فجمیع ھذه األنواع من األرض تكون مطھرة لباطن القدم والنعل عند توفر الشروط المتقدمة 

  

  

  ) الشمس ( الثالث من المطھرات 
  

  :وھي تطھر أمور 

 .فلو تنجست األرض بسقوط نجاسة علیھا یمكن تطھیرھا بواسطة الشمس : األرض  .١

 

 .ما یستقر على األرض من بناء كالجدران والسقوف وما شابھ  .٢

 

، تجمع أجزاء ھذه الحصر  عدى الخیوط التي)جمع باریة وھي حصیر متخذ من القصب ( والبواري ) جمع حصیر ( الحصر  .٣

من القطن مثالً ) الخیوط التي تربط الخوص بعضھ إلى بعضھ اآلخر ( فلو كان لدینا حصیر من الخوص مثالً وكانت السداة 

أما الخیوط فھي تبقى على . ) عند تحقق الشروط اآلتیة(ق الشمس علیھ وتنجس ھذا الحصیر فإن الخوص یطھر بشرو

 .تنجسھا 

واألشجار ،  المثبتھ في األرض واألوتاد،  المثبتھ في البناء واألخشاب،  المباني جدرانمثبتة على أما األبواب ال

فاالحوط ، وما على األشجار من أوراق وثمار وكذلك الخضروات والنباتات فیشكل تطھیرھا بواسطة الشمس 

  .وجوباً عدم تطھیرھا بواسطة شروق الشمس علیھا 

  

  :أمور ویشترط في التطھیر بالشمس 

  

، فلو اشرقت علیھما فلو تنجس البناء أو األرض یجب أوالً إزالة عین النجاسة عنھما ، زوال عین النجاسة  .١

 . الشمس وجفا دون ان تكون عین النجاسة قد زالت قبل ذلك فال یحكم بطھارتھما
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إلى آخر فلو كان أي درجة من الرطوبة بحیث تكون كافیة لالنتقال من جسم رطوبة الموضع رطوبة مسریة ،  .٢

ً ووضعنا یدنا مثالً على البناء فانتقلت الرطوبة من البناء إلى یدنا فھذا المستوى من  ً وكان رطبا البناء متنجسا

ولذا لو جف البناء أو ، الرطوبة یسمى رطوبة مسریة أي تسري من شيء إلى آخر فال تكفي مجرد النداوة 

في تطھیره أن نسكب علیھ ماًء سواء كان ذلك الماء طاھر أو  األرض بعد تنجسھ قبل شروق الشمس علیھ فیكفي

 . نجس لكي تتحقق الرطوبة المسریة فإذا أشرقت علیھ الشمس وجففتھ طھر 

  

 

إلى إشراق الشمس على المتنجس أما لو كان الجفاف بسبب شيء آخر غیر إشراق  اً أن یكون الجفاف مستند .٣

نعم ال یضر أن یشارك الشمس مجفف . األرض أو البناء المتنجس الشمس كحرارة الجو مثالً فال یحكم بطھارة 

آخر إذا كان العرف یرى إن ھذه األرض مثالً جفت بسبب الشمس كما لو كان ھناك ریاح ولكن التأثیر األقوى 

في الجفاف الذي یراه العرف أنھ السبب الرئیسي للجفاف ھو الشمس فھذا المقدار یكفي للحكم بطھارة األرض 

 .جسة أو البناء المتنجس تنمال

 

إذا تنجست األرض مثالً بنجاسة فإذا كانت ھذه األرض رطبة رطوبة مسریة وأشرقت علیھا الشمس : والخالصة 

وجفت األرض ولم تكن ھناك عین نجاسة علیھا فقد طھرت األرض بواسطة الشمس وإذا كان علیھا عین نجاسة 

لى األرض فإذا جفت بعد ذلك بسبب شروق الشمس علیھا فقد أو كانت جافة فنزیل عین النجاسة ونسكب ماء ع

  .والكالم ھو الكالم في البناء والحصر والبواري ، طھرت األرض 

  

  

  ) االستحالة ( الرابع من المطھرات 
وھي تبدل شيء إلى شيء آخر یخالفھ في الصورة النوعیة عرفاً أي یتحول الشيء من نوع إلى نوع آخر       

لملح نوع آخر فلو مات الكلب فالكلب عین نجاسة ولكنھ لو تحول بعد فترة إلى ملح فالملح حقیقة فالكلب نوع وا

ً عن الكلب وفي ھذه الحالة یحكم بطھارة الملح وسبب الطھارة ھنا ھو تحول الكلب  إلى ) النجس ( مختلفة تماما

  .حقیقة أخرى وھي ما یعبر عنھ باالستحالة 
فلو تنجس الخشب وبعد ذلك أحترق بالنار فتحول إلى ) حقیقة أخرى (  ماد نوع آخروكذلك الخشب مثالً نوع و الر

فلو أحترق ) حقیقة أخرى ( والدخان نوع آخر ) حقیقة ( وكذلك النفط نوع . رماد فان ھذا الرماد یحكم علیھ بالطھارة 

  . النفط المتنجس وتحول إلى دخان فإنھ یحكم بطھارة الدخان 

وما شابھ من األجسام  ١الخ أو المتنجس كالخشب...... كالعذرة أو الكلب أو الدم ) ین النجاسةع(فإذا تحول النجس 

كتحول الخشب إلى فحم إذا أحترق أحتراقاً تاماً ولم یبق من خواص الخشب ( من حقیقتھ إلى حقیقة أخرى ، التي تتعرض للتنجس 

  .یھا النجس أو المتنجس فإنھ یحكم بطھارة الحقیقة الثانیة التي تحول إل) فیھ شيء 

أما إذا كان التغیر أو التبدل لم یصل إلى مستوى تغییر الحقیقة إلى حقیقة أخرى كاألمثلة السابقة بل كان التغیر 

  :وھذه األنحاء ھي ، بأحد األنحاء التالیة فال یحكم بطھارة الحالة الجدیدة 

  

                                                           
١

بل الحقیقة إن ھذا ، الخشب وباقي األجسام الصلبة كالبالستك والمعادن وغیرھا مما تتعرض للتنجس ال یختصر تطھیرھا باالستحالة فقط كالحرق مثالً : تنبیھ  
ولكن لو صادف أن أحترق الخشب النجس مثالً فأن الرماد الذي استحال إلیھ الخشب یحكم بطھارتھ ، أوسع المطھرات  إتالف لھا بل تطھر باستعمال الماء فھو

. 
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فإن الفخار لیس حقیقة جدیدة تختلف نھائیاً ) فخار ( اً إذا تحول الطین النجس بواسطة النار إلى خزف :تبدل االسم  .١

عن الطین بل مجرد تغیر االسم فقط من طین إلى فخار فھذا التبدل ال یكفي للحكم بطھارة الفخار الذي كان أصلھ 

) قطابو(ر وكذلك الطین النجس عندما تحولھ النار إلى آج.طین نجس فاالحوط وجوباً أن یحكم بنجاسة الفخار أیضاً 

وكذلك ما حولتھ النار من حجر إلى جص أو نورة فاالحوط وجوباً في كل ، فیحكم على االحوط بنجاسة الطابوق 

 .ذلك بقاء حكم النجاسة 

 

كما لو كان لدینا ماء نجس وأنجمد فأن الثلج المنجمد یبقى على وصف النجاسة وتغیر الصفة من : تبدل الصفة  .٢

 .حكم نجاستھ ال یغیر في ) ثلج ( سائل إلى صلب 

 

متنجس وسخنّا ھذا المائع فتبخر فإن ھذا البخار المتصاعد یبقى ) سائل ( كما لو كان لدینا مائع : تفرق األجزاء  .٣

فلو تبخر البول وتصاعد في الھواء على شكل بخار فإن ھذا ) عین النجاسة ( وكذلك الحال بالنسبة للنجس ، نجساً 

ً ففي ھاتین ال. البخار یحكم بنجاستھ  ( ولكن أجزاءه  ١حالتین نجد أن النجس أو المتنجس لم یتغیر أسمھ أیضا

وھذا التفّرق ال یوجب تحولھا من حقیقة إلى حقیقة ) بالتبّخر ( كانت مجتمعة وتفرقت ) الجزیئات المكونة لھ 

د التبخر أیضاُ أخرى بل ھي باقیة على حقیقتھا فالماء النجس بقي ماًء حتى بعد التبخر والبول بقي بوالً حتى بع

نعم ، بل ومنجسین لما یالقیانھ لو كثفناھما ورجعا الى حالة السیولة وبالتالي لم تتحقق االستحالة فیبقیان نجسین 

ال ینجسان ما یالقیانھ من البدن أو الثوب وغیرھما من األشیاء ) بخار الماء النجس وبخار البول ( بخارھما 

 .ث فھو نجس ولكن ال ینجس ما یالقیھ فیكون حكمھما مثل حكم المتنجس الثال

 

  

  ) االنقالب ( الخامس من المطھرات 
  

فعند تحضیر الخل مثالً من التمر ، وھذا المطھر یختص بمورد واحد فقط وھو عند تحول الخمر إلى خل          

عد فتره أخرى یتحول یتحول بعد فتره إلى خمر فیحكم بنجاستھ ولكن ب) التمر الموضوع في الماء (  فإن ھذا العصیر

من خمر إلى خل وھذه الحالة یطلق علیھا انقالب إي انقالب الخمر إلى خل فیحكم بطھارة المائع بسبب االنقالب 

أي بتدخل اإلنسان بأن ( بعالج ) التحول من خمر إلى خل ( وھذا االنقالب یكون سبباً لطھارة المائع سواء حدث االنقالب . 

أو كان االنقالب حدث بغیر عالج كما لو كان ) جري علیھ عملیة معینة من تسخین مثالً أو غیرھا یضیف لھ مادة معینة أو ی

  .الخمر من تلقاء نفسھا تحولت إلى خل ففي الحالتین یكون االنقالب سبباً لطھارة المائع 

  

ھذا العصیر لو تحول  فإن ٢وعلى ھذا فلو كنا ممن یقول بأن العصیر العنبي ینجس إذا أغلى بالنار ولم یذھب ثلثاه

  . إلى خل فإنھ یحكم بطھارتھ بسبب االنقالب 

  

  

  ) االنتقال ( السادس من المطھرات 

                                                           
١
أن كان تبدل االسم فلیس الحال فیھ كما في حالة الطین النجس الذي حولتھ النار إلى خزف مثالً فھذا االسم تغیر من طین إلى خزف وأن كانت الحقیقة باقیة ف 

  .جب التحول من حقیقة إلى أخرى فتفرق األجزاء ال یوجب ذلك من باب أولى ال یو
 
٢
ولكن بنى ھذا الفرض في  ١٤٥ال یخفى أن السید المصنف دام ظلھ ال یقول بنجاسة العصیر العنبي بمجرد غلیانھ وعدم ذھاب ثلثاه كما تقدم في مسألة  

 .نقالب مطھراً لھ المسألة على إنھ لو فرضنا أنھ یتنجس بالغلیان لكان اال
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ً  المطھر وھذا الحیوان (  ان المحكوم بنجاسة   انتقال دم اإلنسان والحیو یختص تطھیره بحالة واحدة فقط وھي أیضا

الحشرات كالبق والقمل  من) لیس لھ نفس سائلة( إلى جوف حیوان لیس لھ دم في نظر العرف) ذو النفس السائلة

صار في جوف البق والقمل والبرغوث بعد أن كان  قال یوجب الحكم بطھاة الدم بعد أنفھذا االنت، والبرغوث 

  . قبل انتقالھ الى جوف ھذه الحشراتحكمھ ھو النجاسة 
  

إلى جوف ھذه الحشرات أن یستقر  )الدمنجس  (ویشترط للحكم بطھارة الدم المنتقل من جسم اإلنسان أو الحیوان

أما إذا لم یستقر في جوفھا بھذه ، الدم في جوف الحشرة بحیث یكون في طریقة ألن یكون جزءاً من جسمھا 

یصبح جزءاً من  الحشرة جداً ال تكفي لذلك أو شك المكلف بأن الدم الذي تمصھ ھذهالصورة بل بقي فترة قلیلة 

تین یحكم ببقاء الدم على نجاستھ فال یكون االنتقال من جسم اإلنسان أو الحیوان ذو فإنھ في الحال جسمھا أو ال 

  .النفس السائلة إلى جسم الحشرة سبباً للحكم بطھارتھ 

ي امتصھ أصبح جزءاً من جسم من جسم اإلنسان فإنھ یشك في أن ھذا الدم الذ  ١ومثال ذلك الدم الذي یمصھ العلق

لة یحكم بعدم طھارة الدم الموجود في داخل العلق فلو خرج بالعصر ونحوه فإنھ ینجس وفي ھذه الحاأم ال ؟  العلق

  . ما یالقیھ

أما ما یمصھ البق أو نحوه كالقمل أو البرغوث وھو في حالة االمتصاص أي إذا كانت الحشرة ال تزال تمص الدم 

أما ، ن یعامل ھذا الدم معاملة النجس خرج الدم منھا فاالحوط استحباباً أجسم اإلنسان أو الحیوان فضربھا و من

إذا انتھت الحشرة من المص وضربھا فإن الدم الخارج منھا یحكم بطھارتھ من دون ورود االحتیاط االستحبابي 

 .بالتجنب عنھ 

  

  )اإلسالم ( السابع من المطھرات 
طبق علیھ وصف الكفر فإنھ یكون فاإلنسان إذا ان. معنى الكافر وأقسامھ في بحث األعیان النجسة تقدم بیان        

ً عین فإذا أسلم فإن اإلسالم یطھر اإلنسان الكافر من ھذه النجاسة التي حدثت بسبب الكفر ، من األعیان النجسة  ا

ولكن لو كان على بدن الكافر نجاسة أخرى غیر كفره كما لو كان على بدنھ قبل أن یسلم بول أو دم أو ما شابھ 

من الكفر ولكنھ ال یطھره من باقي النجاسات فالبد من تطھیر بدنھ من باقي النجاسات  فلو أسلم فاإلسالم یطھره

  .غسل بدنھ منھا ب)  مھ ولیست ھي ناشئة من نفسھ كالبول والدمأي التي تطرأ على جس( العرضیة 
:وھذا على نوعین  ٢مرتداً أو یكون  )أي ولد من أبوین كافرین ولم یسلم عند بلوغھ (ثّم إن الكافر قد یكون  كافًرا أصیالً 

    

                                                           
١
وتختزن الدم في كیس فیشك أنھ من جسمھا أو ال ؟ ویستعل العلق . فإذا ُعِصرت خرج الدم منھا ، حشرة سوداء إذا تعلقت بالجلد فإنھا تمص الدم منھ : العلق  

  .في المعالجة إلخراج الدم من جسم اإلنسان 
  
٢
  :فطري وملي ولكّلٍ منھما أحكاماً خاصة : المرتد .  

وتبین منھ زوجتھ بمجرد ارتداده وینفسخ نكاحھا بغیر طالق وتعتد عدة الوفاة ثّم تتزوج إن ) أي عند ردتھ عن اإلسالم ( أنھ یقتل في الحال :   المرتد الفطري
ورجوعھ إلى اإلسالم في سقوط األحكام  وال تفید توبتھ، وتقسم أموالھ التي كانت لھ حین ارتداده بین ورثتھ بعد أداء دیونھ كالمیت وال ینتظر موتھ ، شاءت 

نعم ال إشكال في عدم وجوب إستتابتھ وأما بالنسبة إلى ماعدا األحكام المذكورات فاألقوى ، المذكورة مطلقاً على المشھور ولكنھ ال یخلو عن شوب إشكال 
، ھ تجدید العقد على زوجتھ السابقة حتى قبل خروجھا من العده فیطھر بدنھ وتصح عباداتھ ویجوز تزویجھ من المسلمة بل ل، قبول توبتھ باطناً وظاھراً 

  .والظاھر أنھ یملك األموال الجدیدة بأسبابھ االختیاریة كالتجارة والحیازة والقھریة كاإلرث ولو قبل موتھ 
  

و كانت یائسة أو صغیرة ولم تكن علیھا عده وأما إذا فحكمھ أن یستتاب فإن تاب وإال قتل وانفسخ  نكاح زوجتھ إذا كان االرتداد قبل الدخول أ:  المرتد الملي
م قبل إنقضاء كان االرتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سن من تحیض وجب علیھا أن تعتد عدة الطالق من حین االرتداد فإن رجع عن ارتداده إلى اإلسال

وإذا تاب ثّم ، وال تقسم أموال المرتد الملي إال بعد موتھ بالقتل أو غیره ، االرتداد العدة بقي الزواج على حالة على األقرب وإال أنكشف أنھا قد بانت عنھ عند 
  .أرتد ففي وجوب قتلھ من دون إستتابة في الثالثة أو الرابعة أشكال 
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ً وھو من ولد على اإلسالم بأن كان أحد والدیھ مسلم: المرتد الفطري  عند إنعقاد نطفتھ ثّم أظھر اإلسالم بعد  ا

  .بلوغھ ثّم خرج عنھ 

لم وھو من كان أبواه كافرین حال انعقاد نطفتھ ثّم أظھر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصلیاً ثّم أس :المرتد الملي 

  .ثّم عاد إلى الكفر 

یطھرھم اإلسالم من كفرھم إذا أسلموا فیتحولون من كونھم أعیان نجسة إلى  ینفجمیع ھذه األقسام من الكافر

  .أشخاص طاھرین 

  

  

  

   )التبعیة ( الثامن من المطھرات 
ً لشيء آخر ، الخضوع : التبعیة لغة   ً ، وھي كون الشيء تابعا بواسطة  رورة الشيء طاھراً صی: اصطالحا

  :طھارة شيء آخره ولھا موارد ھي  وأ تطھیر
  

إن الولد الصغیر الذي ولد ألبوین كافرین محكوٌم علیھ بالنجاسة تبعاً : تبعیة ولد الكافر لوالده في الطھارة  )١

د ولكنھ إذا أسلم والده فإنھ یحكم على الوالد بالطھارة بسبب اإلسالم ألنھ تقدم إن اإلسالم أح، لنجاسة والدیھ 

ولكن طھارة الولد مشروطة بشروط . وكذلك یحكم على الولد الصغیر بالطھارة تبعاً لطھارة والده ، المطھرات 

 :ھي 

ً لنجاسة والدیة قبل أن یسلم والده  أ ــ ً علیھ بالنجاسة تبعا ً محكوما أما إذا كان محكوماً ، أن یكون الولد سابقا

فإن طھارة والده باإلسالم ال تؤدي إلى طھارة الولد بل یبقى ) وأختار الكفر  أي إذا كان الولد ممیزاً ( بالنجاسة باألصالة 

ً الولد حكمھ أنھ نجس وأما إذا كان الولد ممیزاً وأختار اإلسالم فإنھ یكون محكوم بالطھارة ال تبعاً لطھارة والده  ا

. إسالم غیره بسبب مھ ھو ال سلم فإنھ یحكم بالطھارة بسبب إسالأ ارة الولد طھارة أصلیة كأي كافٍر قدبل طھ

یجري ) أي الحكم بطھارة الولد الصغیر تبعاً لطھارة والده باإلسالم فیما إذا كان الصغیر غیر ممیز ولم یختر اإلسالم ( ونفس ھذا الحكم 

  .فیما إذا أسلم جده أو جدتھ أو أمھ فإنھ یحكم بطھارة الولد بالتبعیة في جمیع ھذه األحوال

  

ولد الصغیر تحت كفالة أو رعایة الشخص الكبیر الذي أسلم سواء كان ذلك األب أو الجد أو أن یكون ال ب ــ

ً إلیھ ویتحمل مسؤولیتھ : ویقصد بالكفالة ، الجدة أو األم  فلو كان الولد الصغیر تحت ، أن یضم الكافل شخصا

  .لم لم یس) والده(رعایة والده وأسلمت أمھ ال یحكم بطھارتھ ألن من ھو تحت رعایتھ 

  

فمثالً  لو كان الصغیر تحت رعایة ، أن ال یكون مع الصغیر كافر أقرب للصغیر من الشخص الذي أسلم  ج ـ

ً إلسالم جدتھ ألن األب أقرب إلى  والده وجدتھ وأسلمت الجدة دون الوالد فال یحكم بطھارة الولد الصغیر تبعا

  .الصغیر من الجدة وھو ال زال كافراً 

  

  

  

                                                                                                                                                                      
كاحھا بمجرد االرتداد بدون اعتداد مع عدم وینفسخ ن، وأما لو كانت امرأة فال تقتل وال تنقل أموالھا عنھا إلى الورثة إال بالموت ، ھذا إذا كان المرتد رجالً 

وتحبس المرتدة ویضیق علیھا وتضرب على الصالة حتى تتوب ، الدخول أو كونھا صغیرة وإال توقف االنفساخ على انقضاء العدة وھي بمقدار عدة الطالق 
  فإن تابت قبلت توبتھا وال فرق في ذلك بین أن تكون مرتدة عن ملھ أو فطره 
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  ولد الكافرین                                                 

  

  ممیز                                                                      غیر ممیز                             

  

  نجس بالتبعیة        لم یختر                                       أختار                                        

  

   نجس بالتبعیة أختار الكفر                                                 اختار اإلسالم

  

  نجس بالتبعیة                               طاھر باألصالة      

  

  

ھارة الولد تبعاً لطھارة المسلم فالولد یتبع المسلم في طھارتھ أي یحكم بط  إذا أسر المسلم ولد الكافر غیر البالغ )٢

 :الذي أسره بشروط 

أو الولد والجد معاً ففي ھذه الحالة ، أما لو أسر المسلم الولد والوالد ، یكون مع الولد الصغیر والده أو جده  أال أ ــ

  .ال یحكم بطھارة الولد بل یبقى حكمھ النجاسة تبعاً لوالده أو جده 

  .مسلم أو رعایتھ یجب أن یكون تحت كفالة ال ب ــ

ً الولد الصغیر كافرمع أن ال یكون  ج ــ فلو أسر المسلم الولد الصغیر وأمھ وقد بقیت األم ، أقرب إلیھ من المسلم  ا

  .على كفرھا فال یحكم بطھارة الولد تبعاً للمسلم الذي أسره 

  

ناء الذي كان فیھ الخمر وأنقلب فإنھ یحكم بطھارتھ بسبب االنقالب وكذلك یحكم بطھارة اإل إذا أنقلب الخمر خالً  )٣

ً لطھارة الخمر  ً بنجاسة أخرى غیر الخمر وإال لو كان اإلناء . إلى خل وذلك تبعا ھذا إذا لم یكن اإلناء متنجسا

ً متنجس ً لطھارة الخمر الذي أنقلب إلى خل بل یبقى غیرالخمر كب ا الدم مثالً ففي ھذه الحالة ال یحكم بطھارتھ تبعا

 .بالنجاسة اإلناء محكوماً 

 

إذا غسل شخٌص میتاً فالمیت عین النجاسة وبوجود الرطوبة المسریة فإن ید   :ید الغاسل والدكة وثیاب المیت  )٤

) إذا كان یغسل المیت من وراء الثیاب ( الشخص المغسل وثیابھ والدكة التي یغسل علیھا المیت والثیاب التي على المیت 

اإلناء الذي یغترف بھ (  وسائر أدوات التغسیل) إذا كان یغسل المیت مجرداً من الثیاب  (والخرقة التي یستر بھا عورة المیت 

كون طاھراً وتبعاً ولكن عند اكتمال االغسال الثالثة للمیت فإن المیت بعدھا ی ، كل ھذه األمور تتنجس) وغیره 

وكذلك ثیاب المیت التي غسل بھا  التي یغسل علیھا المیت) الدكة(تطھیر ید الشخص المغسل والسدة لطھارة المیت 

 .والخرقة التي یستر بھا عورتھ 

ل وبدنھ الذي أصابھ ماء التغسیل قبل طھارة المیت وباقي آالت التغسیل غیر الدكھ فالحكم  أما ثیاب المغّسِ

  .فاألحوط وجوباً عدم الحكم بطھارتھا ) توقف ( بطھارتھا تبعاً لطھارة المیت محل إشكال 

  

  

  : ١٧٣مسألة 

بمالقاة النجاسة فإنھ یحكم بنجاستھ وقد مر في ) لونھ أو طعمھ أو رائحتھ ( إذا تغیر أحد أوصاف ماء البئر   //الشرح 

إذا أمتزج بالماء الذي ) من دون نزح ( مبحث المطھرات أنھ یطھر بزوال ذلك التغیر سواء كان زوال التغیر بنفسھ 
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فإذا زال التغیر ، أو بنزح مقدار من ماء البئر حتى یزول ذلك التغیر ) الماء المصدر الذي یغذي البئر ب(  یخرج من المادة

  .حكم بطھارة ماء البئر 

) جدران البئر ( أنھ إذا نزح حتى زوال تغیره فطھر فإنھ یتبعھ في الطھارة أطراف البئر) رض ( وقد ذكر بعض الفقھاء 

ً  التي كانت متنجسةً  وكذلك یطھر الدلو والحبل الذي یشد بھ الدلو وثیاب النازح  لمالقاتھا ماء البئر عندما كان نجسا

فإن كل ھذه األشیاء قد القت میاه البئر المتنجسة فأصابتھا النجاسة فعند طھارة ماء البئر قالوا بأن جمیع ھذه 

بل  )بھذا الحكم قھاء  سید المصنف ال یوافق الفأي أن ال(  األشیاء تطھر تبعاً لطھارتھ ولكن الحكم بطھارة ھذه األشیاء مشكل

  .یحتاط احتیاطاً لزومیاً بعدم تبعیتھا لماء البئر في الطھارة فنحتاج إلى تطھیرھا بغسلھا بالماء 

  

  )غیاب المسلم ( التاسع من المطھرات 
           أو تنجس ثوبھ أو تنجس شيء في حیازتھ ین ،إذا تنجس بدن المسلم البالغ أو الصبي الممیز من المسلم       

ثم غاب المسلم لفترة وبعدھا رجع إلینا فإننا نحكم بطھارة ما تنجس منھ ) الخ  ٠٠٠٠٠كتنجس قلمھ أو فراشھ أو إناءه ( 

ھ بشرط أن نحتمل احتماالً عقالئیاً إن المسلم قد طھر ما تنجس من) سواء كان ذلك بدنھ أو ثوبھ أو ما ھو في حیازتھ ( 

ً عقالئی تماالً اح أما لو لم نحتمل، أثناء غیابھ  كان لو غاب لمدة دقیقة عنا ورجع ــ بعد أن  كما، بأنھ قد طھره  ا

ولم نشاھد أثر الرطوبة على ثوبھ ففي ھذا المثال ال یوجد عاقل یحتمل أنھ قد طھر ثوبھ بالماء ثم  اً ــثوبھ متنجس

وبھ الذي كان متنجساً قبل غیابھ جف الثوب فلم یعد علیھ أثر الرطوبة في ھذه الفترة الوجیزة فال نحكم بطھارة ث

أما لو غاب في ھذا المثال لمدة ساعة مثالً ورجع فھنا نحتمل أنھ طھر ثوبھ خالل ھذه الساعة فنحكم ، عنا 

إن المسلم % )  ٥٠أي أقل من ، واالحتمال أقل من الشك ( وھكذا في بقیة الموارد فكلما احتمل العقالء  ، بطھارة ثوبھ

ً قد طھر ما كان متنج   .أثناء فترة غیابھ فإن غیبتھ تكون كافیة للحكم بطھارة ذلك المتنجس بعد عودتھ  سا

  

) دام ظلھ(من الشروط إال أن السید المصنف  مجموعة) غیبة المسلم(وقد أشترط بعض العلماء في ھذا المطھر ھذا    

  ) .تنجس منھ احتماالً عقالئیاً لما احتمال تطھیر المسلم : (بل اكتفى بشرط واحد فقط وھو لم یشترط شيء منھا 

  : والشروط التي اشترطھا باقي العلماء ھي 

  

بأمور الطھارة والنجاسة فلو لم یكن ) أي یھتم ( یبالي  الذي تنجس ثوبھ أو بدنھ  أن المسلم) أي یتیقن ( أن یعلم  -١

حال في بعض النساء في ا من األمور العائدة إلیھ كما ھو المالمسلم ممن یھتم بطھارة ثیابھ وبدنھ أو غیرھ

إذ تكون متھمھ بأنھا ال تبالي بأمور الطھارة في فترة حیضھا فان مثل ھذا المسلم غیابھ ال ، حالة حیضھا 

  .یكفي للحكم بطھارة ما تنجس من بدنھ أو ثوبھ أو غیرھا قبل غیابھ 

  

ال متنجسا ولكنھ ال یعلم فلو كان ثوبھ مث، أن یكون المسلم عالما بنجاسة ما معھ من األشیاء قبل غیابھ  -٢

 .بنجاستھ ثم غاب عنا لفترة ورجع فان غیابھ ھذا غیر كافي للحكم بطھارة ثوبھ 

  

ً  استعمال الشيء المتنجسأن یكون  -٣ كالثیاب التي یصلي فیھا فانھ یشترط أن تكون طاھرة  ، بالطھارة مشروطا

أما إذا كان الشيء المتنجس ال یشترط  الخ ،....أو الطعام الذي یتناولھ فانھ یحرم تناول الطعام النجس وھكذا 

في استعمالھ الطھارة كما لو كان قلمھ أو كتابھ أو ساعتھ متنجسھ فإن استعمال ھذه األشیاء ال یشترط فیھ أن 

التي ال یشترط في استعمالھا ( ھذه األشیاء  ، فإذا تنجس احدتكون طاھرة بل یمكن استعمالھا وھي نجسھ 

لمسلم وھي معھ ثم عاد فان غیبتھ ال تكفي للحكم بطھارة ھذه األشیاء بل تبقى محكومھ ثم غاب ا) الطھارة 

 .بالنجاسة 
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أي� من ھذه الشروط الثالثة التي اشترطھا ) غیبة المسلم ( وقد علمت أن المصنف لم یشترط في المطھر التاسع 

  .بعض العلماء 

  

فإذا تنجس ثوب المسلم أو ، ة المسلم بسبب العمى أو الظلمة ثم انھ یلحق بغیاب المسلم عدم التمكن من رؤی       

بدنھ ولم یغب المسلم عنا بل كان موجودا في نفس المكان الذي كنا نتواجد فیھ ولكننا لم نتمكن من رؤیتھ بسبب 

واحتملنا انھ كان  كما لو كنا نسمع خریر ماء( الظلمة الشدیدة أو العمى واحتملنا احتماالً عقالئیاً أنھ طھر ثوبھ أو بدنھ 

فان عدم رؤیة ھذا مع احتمال التطھیر یكفي للحكم بطھارة ما كنا نعلم بنجاستھ ) یطھر ثوبھ أو بدنھ أو ما ھو بحیازتھ 

  .من بدنھ أو ثوبھ أو غیرھما 

  

  )زوال عین النجاسة ( العاشر من المطھرات 
باقي المواضع فان مجرد زوال عین النجاسة  أما في، في موضعین فقط  ویكون زوال عین النجاسة مطھراً        

  :وھذین الموضعین ھما ، ال یكفي للحكم بالطھارة بل تحتاج لتطھیرھا بالماء أو نحوه 

  

ویقصد بھا األجزاء الداخلیة لإلنسان التي لھا ارتباط أو فتحة على خارج    : بواطن اإلنسان غیر المحضة  - ١

طن العین وباطن الفم فإذا أصاب ھذه األجزاء من الجسم نجاسة كما لو الجسم كباطن األنف وباطن األذن و با

فان ) ج من اللثة أو من اللسانكما ھو الحال في الدم الذي یخر الفم ،أي لیست من نفس ( أصاب باطن الفم نجاسة خارجیة 

رج ذلك الماء من فمھ فبمجرد أن یخ اً ،متنجس فلو شرب اإلنسان ماءً  ، الفم یطھر بمجرد زوال عین النجاسة عنھ

 .دون الحاجة الى غسل الفم بماٍء طاھر ولم یبقى منھ شيء في الفم یحكم بطھارة الفم 

أما لو كانت النجاسة التي تصیب ھذه األجزاء ھي نجاسة داخلیة كما لو خرج دم من اللثة إلى داخل الفم ففي ھذه 

  .بالطھارة الحالة أصال ال یتنجس الفم بھذه النجاسة بل یبقى محكوما 

  

أي األجزاء الداخلیة من جسم اإلنسان التي لیس لھا فتحة للخارج فال یمكن ( وأما البواطن المحضة لإلنسان 

ال تتنجس ھذه البواطن ، وكذلك البواطن المحضة للحیوان ) الخ ..... دة كالمعدة واألمعاء الوصول إلیھا عا

  .یة بمالقاة النجاسة سواء كانت نجاسة داخلیة أو خارج

  

  

  بواطن اإلنسان                                                        

  

  

  بواطن محضة                                             بواطن غیر محضة                       

  

  

  النجاسة خارجیة              ة   النجاسة داخلی     النجاسة خارجیة               النجاسة داخلیة               

  تنجس ولكنھا تطھر بزوال عین النجاسة       ال تنجس                           ال تنجس                      ال تنجس       
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أي من خارج جسم ( فإذا أصاب بدن الحیوان نجاسة سواء كانت ھذه النجاسة خارجیة   : بدن الحیوان  - ٢ 

أي من نفس جسم الحیوان كما لو ( أو كانت النجاسة داخلیة ) ن كما لو أصاب بدن البقرة دم اإلنسان الحیوا

فإن بدن الحیوان یطھر من ھذه النجاسة بمجرد زوال ھذه النجاسة ، ) جرحت البقرة وخرج منھا دم فلوث بدنھا 

ا بدنھ بعد ذلك مع وجود الرطوبة المسریة فإذا زالت النجاسة حكمنا بطھارة بدنھ فإذا لمسن، عن بدنھ بأي طریقة 

 .فال نحكم بتنجس یدنا مثال ألننا لمسنا جسماً طاھراً 

  

   ١٧٤مسألة 

ن ما دون ھذا الخط بأتجاه ،  إھو الخط الذي تنطبق علیھ الشفة العلیا والشفة السفلى : مطبق الشفتین   //الشرح 

حو الخارج أي نفس الشفتین ھو من األجزاء الخارجیة الفم ھو من البواطن غیر المحضة وما بعد ھذا الخط ن

فھذا الخط الفاصل بین األجزاء الخارجیة واألجزاء الباطنیة ما حكمھ ؟ ھل ھو من البواطن أم ھو من ، لإلنسان 

  األجزاء الخارجیة ؟

  .أنھ من البواطن غیر المحضة أي تجري علیھ أحكام ما تقدم من أحكام البواطن : قال المصنف 

الخط الذي ینطبق علیھ الجفن األعلى والجفن األسفل فإنھ من البواطن غیر  ین وھوذلك الحال في مطبق الجفنوك

  .المحضة 

  

  ١٧٥مسألة 

      // الشرح 
  ھل تحصل عملیة التنجس في البواطن ؟ : س  

سم الطاھر بسبب المقصود من عملیة التنجس ھو انتقال النجاسة من الجسم النجس أو المتنجس إلى الج: الجواب 

وأما في البواطن فھنا ) في األعضاء الخارجیة من الجسم ( وجود الرطوبة المسریة وھذه العملیة تحصل خارج الجسم 

  :تفصیل 

  

 :مالقاة الطاھر للنجس في البواطن المحضة   - ١

ر إذا خرج من جسم إذا القى النجس الطاھر في البواطن المحضة لإلنسان أو الحیوان فإنھ ال یحكم بتنجس الطاھ

فمن بلع نواة ، اإلنسان أو الحیوان وھو غیر ملوث بعین النجاسة رغم علمنا بأنھ قد القى النجاسھ في الباطن 

وخرجت منھ فال شك إنھا القت الغائط في داخل األمعاء ولكنھا حین خرجت غیر ملوثة بالغائط فإننا نحكم 

وھو الحیوان غیر المحكوم بنجاسة غائطھ (ان أو من بطن الحیوان بطھارتھا وكذلك الدود الذي یخرج من بطن اإلنس

فإن ھذا الدود الشك أنھ القى الغائط في األمعاء ولكنھ إذا خرج غیر ملوث بالغائط فإنھ محكوم ) مأكول اللحم

لملوثة بالغائط فإنھ وإن علمنا أنھ القى الغائط أو األمعاء ا) الذي یعالج بھ اإلمساك ( بالطھارة وكذا ماء األحتقان 

  .ولكنھ عند خروجھ إذا لم تكن فیھ أجزاء من الغائط فھو محكوم بالطھارة 

ومن ھنا نعلم أن عملیة التنجس ال تحدث في البواطن المحضة فإن الطاھر رغم مالقاتھ للنجس في البواطن 

  .المحضة ال یحكم بنجاستھ إذا لم یخرج ملوث بالنجس 

ً بالنجس كما لو خرجت النواة ملوثة بالغائط أو ماء األحتقان ملوث بالغائط أو بالدم ففي ھذه  نعم إذا خرج ملوثا

  .الحالة یحكم بنجاستھما 

ومن ھذا القبیل األبرة المستعملة في زرق الدواء داخل الجسم سواء كانت في العضلة أو في الورید فنحن نعلم أن 

  .دم فھي محكومھ بالطھارة ھذه األبرة قد القت الدم ولكنھا إذا خرجت غیر ملوثة بال
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 :مالقاة الطاھر للنجس في البواطن غیر المحضة  - ٢

  :في ھذه الحالة لدینا صورتان و

من األمور الخارجیة أي لیست من أجزاء البواطن غیر  ) النجس(و المالقى  ) الطاھر(أ ــ  إذا كان كل من المالقي 

 )ست من أجزاء البواطن غیر المحضة بل ھي شيء خارجيفھذه لی( المحضة كما لو كان اإلنسان یضع أسناناً صناعیة 

 ً ً نجسا ً ھو أمر خارجي ( وقد تناول طعاما غیر فحصلت المالقاة داخل الفم وھو من البواطن ) وھذا الطعام أیضا

اتھ ففي ھذه الحالة یحصل التنجس فیحكم بنجاسة األسنان فإذا شرب بعد ذلك ماًء طاھراً فإنھ عند مالق، المحضة 

فالبد في ھذه ، لھذه األسنان الصناعیة المتنجسة فإنھ ینجس فیصدق على المكلف أنھ تعمد شرب الماء النجس 

  .الحالة من تطھیر األسنان الصناعیة 

  

أي لیست (و األخر أمراً خارجیاً   )البواطن غیر المحضةمن  أي(داخلیاً ) أي المالقي أو المالقى(ب ــ  أن یكون أحدھما 

  : وھنا لدینا أحتماالن ) واطن المحضةمن الب

  

أن تكون النجاسة خارجیة والقت شیئاً طاھراً من البواطن غیر المحضة كما لو أصاب دم األصبع اللسان  :أوالً 

  .ففي ھذه الحالة یتنجس اللسان ولكن بمجرد زوال عین النجاسة یحكم بطھارتھ كما تقدم 

  

ین النجاسة كدم اللثة إذا القى طاھراً خارجیاً كالملعقة فإن لم تخرج الملعقة أن تكون النجاسة داخلیة وھي ع :ثانیاً 

ملوثة بالدم فال یحكم بتنجسھا ألن السید المصنف حصر حالة التنجس في حالة واحدة فقط وھي فیما إذا كان 

  .المالقي والمالقى خارجیین وقد حصل التالقي في البواطن غیر المحضة 

  

  :مخطط المسألة 

  مالقاة الطاھر للنجس                                             

  
  

  في البواطن غیر المحضة                     في البواطن المحضة                                  

  

  أحدھما داخلي      الطاھر والنجس                       اھر             یخرج الطاھر                     یخرج الط

  خارجیان                               واألخر خارجي    ملوث بالنجس              ملوثاً بالنجس                   غیر

  

  

  یحكم بتنجس                         یحكم بنجاستھ                    یحكم بطھارتھ  

  الطاھر                                                                 

                                                                         

                                   

  خارجي والنجاسة   الطاھر                            النجس خارجي والطاھر جزء                                                 

  داخلیة من البواطن                                   من البواطن                                                                     

                              

  ال یحكم بتنجس الطاھر إال                           یحكم بتنجس البواطن وتطھر                                                 

  إذا خرج ملوثاً بالنجاسة                                بمجرد زوال عین النجاسة                                                  
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  ) :استبراء الحیوان الجالل ( الحادي عشر من المطھرات  
اإلنسان فالحیوان الذي أكل عذرة اإلنسان مره ) غائط ( ھو الحیوان الذي اعتاد أكل عذرة :  الحیوان الجّالل       

  .أو مرتین ال یطلق علیھ حیوان جّالل إال إذا أعتاد ذلك 

محلل اللحم واللبن  ــ  قبل أن یتصف بوصف الجاللــ إن كان بعد (فالحیوان إذا أصبح جالالً َحُرَم أكل لحمھ وشرب لبنھ 

وقد تقدم تفصیل ذلك في ( وكذلك یحكم بنجاسة بولھ ومدفوعة ونجاسة عرقھ ) الخ ..... قرة والناقة والغنم والدجاج كالب

فإذا أستبريء الحیوان الجّالل فإنھ یحكم بحلیة أكل لحمھ وشرب لبنھ وطھارة بولھ وغائطھ  ،) مبحث النجاسات 

  .وعرقھ 

عن أكل النجاسة لمدة زمنیة بحیث یخرج بعدھا في نظر العرف ھو منع الحیوان    :االستبراء والمقصود من 

والمنع یكون بربط ) أي أن العرف ــ الناس ــ یرون أن ھذا الحیوان ال یتغذى على عذرة الحیوان ( عن كون الحیوان جّالالً 

  .الحیوان مثالً أو حبسھ في قفص وما شابھ بحیث ال یتمكن من التغذي على عذرة اإلنسان 

  

  م ھي الفترة التي یمنع فیھا الحیوان عن تناول فضالت اإلنسان حتى ینتفي عنھ وصف أنھ حیوان جّالل ؟ك :س 

  

السید المصنف دام ظلھ لم یحدد فترة معینة بل ترك ذلك للعرف فإذا منع الحیوان عن أكل العذرة لفترة  :الجواب 

  .وطھارتھ بحیث یرى العرف أنھ لم یعد جّالالً كفى ذلك في الحكم بحلیتھ 

ولكن وردت بعض الروایات تشیر إلى عدد خاص في كل حیوان فاألحوط استحباباً مراعاة ذلك العدد وعدم الحكم 

  :بحلیة الحیوان وطھارتھ قبل مضي الفترة المذكورة في الروایات وھي كما یلي 

والبقرة عشرون یوماً ، رة أیام والغنم عش، والبطة خمسة أیام ، الدجاجة تمنع عن العذرة ثالثة أیام وتطھر بعدھا 

  .والبعیر أربعون یوماً ، 

  

  

  ) :خروج الدم عند التذكیة ( الثاني عشر من المطھرات 
ماعز كما في البقر وال ھي ذبح الحیوان ،: التذكیة (  یتھإذا ذبح الحیوان أو نحر على الطریقة الشرعیة لغرض تذك      

فیكون ھذا النحر أو الذبح سبباً للحكم بحلیة ، حسب الطریقة الشرعیة ) ا في األبل كم الخ أو نحره ،.... والشاة والدجاجة 

  ) .أكل لحم الحیوان المأكول اللحم 

ویعتبر كمیة الدم التي تخرج من الذبیحة سبباً  للحكم ، فھناك دم یخرج من الذبیحة ودم یبقى في جوفھا وعروقھا 

أي خروج الدم سبباً (  األحوط وجوباً أن تكون ھذه الطریقة في التطھیرو. بطھارة الدم المتبقي في جوفھا وعروقھا 

ً أما لو ذبحنا حیوان، مختصةً بالحیوان مأكول اللحم ) لطھارة الدم المتبقي في الذبیحة  غیر مأكول اللحم لغرض  ا

نجس على األحوط  األستفادة من أجزاء بدنھ كالجلد ونحوه فال نحكم بطھارة الدم المتبقي في جوفھ وعرقھ بل ھو

 .وجوباً 

  

  

  

  لعالمینوالحمد � رب ا                                                
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